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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pernyataan visi dan misi suatu organisasi merupakan gambaran ideal 

organisasi atas apa yang dicapai dimasa yang akan datang melalui kegiatan 

operasionalnya. Untuk mencapai visi dan misi tersebut organisasi menyusun 

rencana-rencana strategis yang harus dilakukan oleh setiap anggota organisasi. 

Dalam mengimplementasikan rencana-rencana strategis tersebut, organisasi sering 

menghadapi hambatan bahkan kegagalan. 

Hambatan-hambatan yang menyebabkan organisasi mengalami kegagalan 

dalam mengimplementasi rencana-rencana strategis tersebut antara lain: 1) 

hambatan visi, dimana tidak banyak orang dalam organisasi memahami strategi 

organisasi mereka 2) hambatan orang, banyak orang dalam organisasi memiliki 

tujuan yang tidak terkait dengan strategi organisasi 3) hambatan sumber daya, 

waktu, energi, dan uang tidak dialokasikan pada hal-hal yang penting dalam 

organisasi 4) hambatan manajemen, manajemen menghabiskan terlalu sedikit 

waktu untuk strategi organisasi dan terlalu banyak waktu untuk pembuatan 

keputusan taktis jangka pendek (Gaspersz 2003).  

Kinerja organisasi tergantung dari kinerja individu atau dengan kata lain 

kinerja individu akan memberikan kontribusi  pada kinerja organisasi. Salah satu 

elemen yang penting dalam system manajemen perusahaan adalah motivasi kerja.  
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Motivasi yang baik dari dalam diri karyawan akan dapat membantu meningkatkan 

kinerja (Brahmasari dan Suprayetno, 2008: 125). 

Penurunan peran industri manufaktur dalam pertumbuhan ekonomi 

memperlihatkan terjadinya proses lemahnya kinerja industri manufaktur (Muafi, 

2008: 153). 

Budaya pada hakikatnya merupakan pola yang terintegrasi dari perilaku 

manusia yang mencakup  pikiran, ucapan, tindakan, artifak-artifak dan bergantung 

pada kapasitas manusia untuk belajar dan mentransmisikannya bagi keberhasilan 

generasi yang ada. Dari pengertian ini dapat ditangkap bahwa budaya organisasi 

tidak bisa begitu saja ditangkap dan dilihat oleh orang luar, namun dapat dipahami 

dan dirasakan melalui perilaku-perilaku anggotanya serta nilai-nilai yang mereka 

anut. Budaya mempengaruhi cara manusia bertindak dalam organisasi termasuk 

dalam birokrasi (Falikhatun, 2007: 8). 

Hasil penelitian Martina at al (2008:21) budaya organisasi perlu dan sangat 

penting untuk ada dalam sebuah perusahaan untuk menciptakan suasana kerja 

yang kondusif untuk mendorong serta memotivasi karyawan  untuk memberikan 

kontribusi performa yang maksimum.  

Pengukuran kinerja perusahaan merupakan salah satu  upaya supaya dapat 

dilakukan sumber daya secara efektif dan dapat memberikan arah pada 

pengambilan keputusan strategis yang menyangkut perkembangan suatu 

organisasi pada masa yang akan dating (Karim, 2007: 52). 

PT. Daytona Partindo Utama Cabang Surakarta sebagai salah satu usaha 

yang bergerak di bidang penjualan sparepart sepeda motor mendapatkan sambutan 
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yang sangat baik dari masyarakat Surakarta. Visi PT. Daytona Partindo Utama 

Cabang Surakarta adalah menghantarkan produk Daytona dan Nagata menjadi 

spare part yang terdepan dalam pasar imitasi dan racing dengan mempunyai 1.000 

outlet, mengutamakan kepuasan dan menyediakan produk yang dapat diserap 

pasar dan berkualitas tinggi dalam waktu 3 tahun yang akan datang. Visi 

perusahaan ini jelas tidak akan tercapai apabila tidak didukung oleh motivasi 

sumberdaya manusia dan budaya organisasi di dalamnya.  

Dari paparan diatas, maka peneliti ingin membuat penelitian dengan judul 

“PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN  BUDAYA ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA PERUSAHAAN PT DAYTONA PARTINDO 

UTAMA CABANG SURAKARTA” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Perusahaan PT Daytona 

Partindo Utama Cabang Surakarta ? 

2. Apakah ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja Perusahaan PT 

Daytona Partindo Utama Cabang Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan pada perumusan masalah di atas maka tujuan yang ingin 

dicapai pada penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja Perusahaan PT 

Daytona Partindo Utama Cabang Surakarta  

2. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja Perusahaan 

PT Daytona Partindo Utama Cabang Surakarta  

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari hasil penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan diharapkan dapat memberikan masukan kepada manajemen 

perusahaan sebagai pedoman untuk pengambilan keputusan yang paling 

menguntungkan bagi perusahaan dan dapat digunakan dalam menentukan 

kebijakan perusahaan untuk mencapai tujuannya. 

2. Bagi peneliti, hasil penelitian dapat digunakan sebagi sarana mempraktekkan 

teori-teori yang didapat selama perkuliahan dan menambah ilmu serta 

wawasan tentang masalah-masalah yang terjadi dalam perusahaan 

3. Bagi pihak lain, agar bermanfaat dalam memberikan masukan untuk 

melakukan penelitian yang lebih mendalam di bidang manajemen kualitas 

khususnya dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sistematika skripsi bagi penulis akan memberikan gambaran yang jelas 

mengenai isi materi pembahasan dalam penelitian skripsi, sehingga akan 

memudahkan pembaca untuk mengetahui isi dan maksud skripsi  secara jelas. 

Adapun susunannya adalah sebagai berikut : 
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 BAB I PENDAHULUAN 

Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, sistematika 

skripsi 

      BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan perumusan hipotesis  

      BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang lokasi penelitian, populasi dan 

sampel, variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, metode pengumpulan data dan metode analisis 

  BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Analisis dan pembahasan mengungkap tentang gambaran, umum 

lokasi penelitian, hasil pengumpulan data, validitas dan 

reliabilitas instruyen, analisis deskriptif, uji asumsi klasik, 

analisis regresi dan pengujian hipotesis 

         BAB V PENUTUP 

Bab ini membahas mengenai kesimpulan, keterbatasan dan 

saran-saran  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 

 

 

 




