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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Meningkatnya jumlah ekspedisi yang diikuti dengan peningkatan

pengiriman yang tinggi seperti di Soloraya mengakibatkan persaingan bisnis

ekspedisi semakin ketat. Ekspedisi dibangun untuk memenuhi kebutuhan

akomodasi bagi para konsumen dalam pengiriman barang baik didalam mau

luar mancanegara. Agresivitas bisnis ekspedisi nampaknya terlalu optimis,

sehingga ketersediaan ekspedisi melebihi dari yang dibutuhkan, dan

akibatnya terjadi ketimpangan tingkat okupansi ekpedisi, terutama pada

ekspedisi di soloraya yang cenderung menurun. Hasil penelitian yang

dilakukan oleh Maria (2019) menunjukkan bahwa tingkat ekpedisi belum

menunjukkan kondisi yang memuaskan. Hal tersebut merupakan imbas dari

ketatnya persaingan antar pelaku bisnis Ekspedisi, dimana setiap hotel

berlomba-lomba memberikan fasilitas dan pelayanan terbaik bagi konsumen

pengiriman. Namun hal ini sangat bergantung pada keterlibatan karyawan

untuk bekerja dengan sebaik-baiknya, karena kinerja karyawan merupakan

faktor yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan bisnis di berbagai

bidang. Jika suatu kelompok karyawan memiliki kinerja yang baik maka akan

berdampak positif pada pencapaian perusahaan yang baik (Prawirosentono &

Primasari, 2015).

Keberadaan sumber daya manusia memegang peranan yang sangat

penting dalam perusahaan. Karyawan sebagai sumber daya manusia yang
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termotivasi akan melakukan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya

sehingga dapat memberikan hasil kerja yang maksimal. Perusahaan dan

karyawan adalah dua hal yang saling membutuhkan. Jika karyawan bekerja

dengan baik dan berhasil membawa kemajuan bagi perusahaan maka

keuntungan yang didapat akan dipetik oleh kedua belah pihak. Agar

karyawan dapat terus bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan

perusahaan dapat mempertahankan eksistensi dan pertumbuhannya.

Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Homburg et al., 2014) bahwa

kinerja organisasi ditentukan oleh kinerja karyawan dalam organisasi itu

sendiri, untuk itu setiap organisasi akan berusaha meningkatkan kinerja

karyawan yang merupakan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan. Dalam meningkatkan kinerja, karyawan

harus diberi motivasi untuk bekerja terlebih dahulu. Motivasi kerja

merupakan kekuatan atau dorongan yang ada pada karyawan untuk bertindak

atau berperilaku dengan cara tertentu. Kekuatan tersebut berupa kemauan

individu untuk melakukan sesuatu atau sesuai dengan kemampuan individu

(Agarwala, 2008).

Menurut Grant  (2012), menyatakan bahwa motivasi kerja diartikan

sebagai suatu kondisi yang mempengaruhi perilaku pembangkitan,

pengarahan, dan pemeliharaan yang berkaitan dengan lingkungan kerja.

Rendahnya motivasi kerja pegawai Ekspedisi, ditunjukkan dengan rendahnya

tingkat produktivitas kerja akibat kemalasan, keterlambatan kerja dan

tingginya tingkat absensi, karena tidak adanya pemotongan kompensasi atau
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sanksi untuk setiap ketidakhadiran sehingga setiap kesempatan tidak bekerja,

digunakan. untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi.

Budaya organisasi adalah cara informal untuk mengamati kehidupan

dan keanggotaan dalam organisasi yang mengikat anggota bersama dan

mempengaruhi apa yang mereka pikirkan tentang diri mereka dan pekerjaan

mereka. Meskipun tidak formal, apa yang mereka pikirkan bersama tentang

pekerjaannya atau tentang diri mereka sendiri dapat diartikan dan mengikat

mereka bersama dalam organisasi (Cycyota et al., 2016). Bagi sebuah

organisasi, budaya organisasi dapat diibaratkan sebagai pedang bermata dua.

Ini bisa menjadi faktor kunci keberhasilan dan juga bisa menjadi faktor utama

dalam kegagalan organisasi (Neves dan Eisenberger, 2014).

Maka dari itu, penelitian ini ingin memahami seberapa besar budaya

organisasi beperngaruh terhadap kinerja karyawan dengan mediasi motivasi

kerja pada ekspedisi di Soloraya.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang

diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap motivasi kerja

pada ekspedisi di Soloraya ?

2. Apakah Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan

pada ekspedisi di Soloraya?

3. Apakah Motivasi kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pada

ekspedisi di Soloraya?
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4. Apakah motivasi kerja dapat memediasi antara budaya organisasi terhadap

kinerja karyawan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang berhubungan dengan masalah yang ada

sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis pengaruh Budaya organisasi terhadap motivasi kerja

pada ekspedisi di Soloraya.

2. Untuk menganalisis pengaruh Budaya organisasi terhadap kinerja

karyawan pada ekspedisi di Soloraya.

3. Untuk menganalisis pengaruh Motivasi kerja terhadap kinerja karyawan

pada ekspedisi di Soloraya.

4. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja dapat memediasi antara

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian tersebut

antara lain adalah :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan ilmu dan referensi

dalam melihat kondisi lapangan, sudah sesuai atau belum dengan teori.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bisa menjadi bahan evaluasi kedepan perusahaan dalam

melihat persepsi konsumen agar menjadi lebih baik dan peminat semakin

banyak.


