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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan dunia bisnis saat ini menunjukkan persaingan yang 

semakin ketat, dan menuntut organisasi untuk mengevaluasi diri sehingga 

sasaran yang ditetapkan dapat tercapai, evaluasi kinerja organisasi sangat 

penting dilakukan perusahaan, sehingga mereka dapat mengetahui seberapa 

baik aktivitas-aktivitas bisnis yang dilakukan sesuai dengan tujuan strategis, 

dan mampu menyajikan informasi tepat waktu untuk melaksanakan 

penyempurnaan. Berbagai upaya dilakukan agar strategi organisasi yang telah 

ditetapkan dapat dilakukan dengan baik dan mencapai sasaran. 

Setiap perusahaan yang berorientasi laba tentunya selalu menginginkan 

adanya kemajuan dalam usahanya atau dengan kata lain menginginkan adanya 

peningkatan produktivitas dari waktu ke waktu. Peningkatan produktivitas 

tidak hanya tergantung pada penggunaan mesin yang serba modern, modal 

yang besar, dan bahan baku yang banyak, tetapi juga tergantung pada tenaga 

manusia. Perlakuan terhadap tenaga manusia tentunya berbeda dengan 

perlakuan terhadap faktor produksi lain, karena tenaga manusia memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan faktor produksi yang lain seperti 

intelektualitas, religiusitas, tingkat pendidikan, pengalaman kerja, interaksi 

sosial, komitmen organisasi, dan lain-lain. Di sinilah tantangan bagi 

perusahaan untuk mengatur berbagai macam kekhususan yang dimiliki tenaga 

kerja guna mencapai tujuan perusahaan. 
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Produktivitas dalam hubungannya dengan produktivitas kerja karyawan 

ditunjukkan dengan wujud kerja dari para pekerja atau karyawan perusahaan, 

dalam arti sampai sejauh mana tugas-tugas terlaksana sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku dalam menghasilkan barang yang ditargetkan oleh perusahaan, 

dalam batas penyediaan biaya dan waktu pelaksanaan dengan cara yang 

mendukung pencapain tujuan umumnya. 

Sebagai perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang 

pembatikan, perusahaan batik Karmila mengorganisasikan karyawan yang 

terdiri dari berbagai bagian dan jenjang. Untuk menjaga aspek kualitas dan 

produktifitas karyawan di bagian produksi perusahaan harus selalu memantau 

dan mengawasi kinerja dari para karyawannya. Pimpinan produksi dalam 

melaksanakan kewajibannya membawahi beberapa orang asisten, staf dan 

karyawan pelaksana produksi. Sumber daya yang ada di bagain produksi yang 

paling utama adalah manusia-manusia.  

Peningkatan produktivitas kerja dipengaruhi oleh berbagai faktor baik 

yang berasal dari karyawan itu sendiri maupun yang berasal dari perusahaan. 

Faktor-faktor yang berasal dalam diri karyawan diantaranya komitmen 

organisasi, persepsi tentang kemampuan manajerial, dan motivasi kerja, ketiga 

faktor tersebut diduga sangat berperan dalam peningkatan produktivitas kerja. 

Komitmen organisasi memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja 

karyawan. Komitmen karyawan pada perusahaannya dapat dijadikan salah satu 

jaminan untuk menjaga kelangsungan perusahaan. Komitmen organsiasi 

merupaan suatu keadaan sejauh mana seorang karyawan memihak pada suatu 
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organsiasi tertentu dan tujuannya, dan berniat memelihara keanggotaan dalam 

organisasi. 

Untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, salah satunya 

adalah yang menyangkut aspek kepemimpinan perusahaan. Tugas seorang 

pimpinan suatu perusahaan untuk mempengaruhi bawahannya, dalam arti 

mengarahkan, membimbing, menggerakkan dan mengontrol bawahan agar 

dalam setiap tindakannya sesuai dengan keinginan perusahaan serta 

mengarahkan penggunaan fasilitas yang ada demi tujuan perusahaan, 

bagaimanapun lengkapnya peralatan kerja, faktor manusia harus mendapatkan 

perhatian yang sungguh-sungguh karena manusia paling menentukan berhasil 

dan tidaknya suatu perusahaan. Seorang pemimpin dituntut harus mempunyai 

kemampuan memimpin dan kemampuan intelektual yang tidak diragukan 

sehingga di dalam memutuskan suatu kebijakan diterima baik di dalam 

perusahaan yang dipimpinnya. 

Selain komitmen organisasi dan kepemimpinan perusahaan, motivasi 

kerja juga memiliki pengaruh terhadap produktivitas kerja. Supaya karyawan 

dapat bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, diperlukan adanya 

motivasi kerja. Motivasi kerja harus dilaksanakan oleh seluruh karyawan, 

karena dengan motivasi kerja akan menumbuhkan sikap tanggung jawab 

terhadap kegiatan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya. Dengan semangat 

dan motivasi yang tinggi diharapkan karyawan dapat bekerja secara 

profesional. Produktivitas kerja sangat dipengaruhi oleh motivasi dalam 

bekerja. Motivasi bisa berasal dari dalam diri seseorang yang disebut motivasi 
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intrinsik, dan dari luar diri seseorang yang disebut motivasi ekstrinsik. 

Keberhasilan karyawan dalam mencapai kinerja yang tinggi harus didukung 

oleh motivasi yang kuat baik yang berasal dari dalam dirinya maupun dari luar 

dirinya. 

Dengan memperhatikan beberapa penjelasan di atas, penulis tartarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: ANALISIS PENGARUH 

KOMITMEN ORGANISASI, PERSEPSI KEMAMPUAN MANAJERIAL, 

DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA 

KARYAWAN PERUSAHAAN BATIK KARMILA SURAKARTA. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merumuskan 

permasalahan, sebagai berikut: 

1. Apakah komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan ? 

2. Apakah persepsi kemampuan manajerial berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan ? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan ? 

4. Apakah komitmen organisasi, persepsi  kemampuan manajerial, dan 

motivasi kerja secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan 

terhadap produktivitas kerja karyawan ? 
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C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian di dalam penulisan skripsi ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh komitmen organisasi secara signifikan terhadap produktivitas 

kerja karyawan. 

2. Pengaruh persepsi kemampuan manajerial secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

3. Pengaruh motivasi kerja secara signifikan terhadap produktivitas kerja 

karyawan. 

4. Pengaruh komitmen organisasi, persepsi kemampuan manajerial, dan 

motivasi kerja secara bersama-sama secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

 

D. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan di dalam menentukan 

kebijakan di bidang Sumber Daya Manusia yang dapat mempengaruhi 

produktivitas tenaga kerja, terutama yang berhubungan dengan aspek-

aspek: komitmen organisasi, persepsi kemampuan manajerial, motivasi 

kerja, dan produktivitas kerja. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan input dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya yang ada 
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hubungannya dengan ilmu manajemen sumber daya manusia terutama yang 

berhubungan dengan aspek-aspek: komitmen organisasi, persepsi 

kemampuan manajerial, motivasi kerja, dan produktivitas kerja. 

3. Sebagai bahan referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

maksud dan tujuan yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. 

 

E. Sistematika Skripsi 

Dalam sistematika skripsi ini akan terdiri dari lima bab yang 

perinciannya sebagai berikut:  

BAB I    PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini dikemukakan  beberapa teori antara lain: 

komitmen organisasi, persepsi tentang kemampuan manajerial, 

motivasi kerja, dan produktivitas kerja karyawan.  

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam metode penelitian penelitian akan menguraikan tentang cara 

dan metode penelitian dalam penyusunan skripsi ini, antara lain: 

kerangka pemikiran, hipotesa, data dan sumber data, analisis yang 

digunakan. 
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BAB IV PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

 Dalam bab ini menguraikan tentang analisis data dan pembahasan 

gambaran umum perusahaan serta data-data yang diperoleh, analisis 

data, pembahasan dan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Dalam bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran 

yang perlu untuk disampaikan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




