
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

        Meningkatnya persaingan suatu perusahaan semakin banyak juga kebutuhan 

perusahaan untuk mencari karyawan yang baik dan mampu untuk menerima 

tekanan – tekanan perusahaan. Kesuksesan suatu perusahaan juga diukur dari 

kinerja karyawannya jika perusahaan itu maju tapi karyawannya berkerja dengan 

buruk maka perusahaannya akan mengalami kegagalan. Seperti itulah yang terjadi 

di sebuah komplek perdistroaan yang berada di Yogyakarta. Tepatnya di JL. 

CCENDRAWASIH. 

 Persaingan di Komplek Disto Jl. CENDRAWASIH juga sangat ketat dan 

kompotitif. Sesuatu yang baru selalu dikembangkan agar satu distro tidak kalah 

dengan distro yang lain. Karyawan-karyawan dituntut untuk trampil saat melayani 

pelanggan. Tapi disana banyak tekanan-tekanan budaya organisasi yang 

mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Contohnya gaya Karyawan 

yang merasa dirinya lebih senior disinilah tekanan budaya organisasi yang di 

maksud. Karena untuk membangun motivasi yang baik haruslah diiringi dengan 

budaya organisasi yang membangun agar kepuasan kerja dan kinerja mereka jauh 

lebih baik. 

Kepuasan kerja merupakan sikap di mana karyawan merasa mencintai 

pekerjaannya. Tingkat kepuasan kerja karyawan akan tercemin pada perasaan 



karyawan terhadap pekerjaannya, yang diwujudkan dalam bentuk sikap positif terhadap 

segala sesuatu yang dihadapi. Kepuasan kerja karyawan juga dapat timbul dari apa yang 

mereka dapat atau apa yang mereka capai. Suatu pencapaian kinerja karyawan itu bisa 

menimbulkan kepuasan kerja bagi karyawan itu tersebut. Karyawan di Komplek Distro Jl. 

CENDRAWASIH ini dituntut oleh distro tempat mereka kerja untuk mencapai target jika 

target itu tercapai maka distro tempat karyawan itu kerja akan memberi hadiah atau bonus.  

          Jadi perusahaan harus memotivasi karyawan agar kinerjanya lebih baik. Seperti yang 

dijelaskan oleh Robbins (2003) mengemukakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk 

melakukan sebagai kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi untuk tujuan-

tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu 

kebutuhan individual. Sangat penting suatu perusahaan untuk memotivasi karyawannya 

supaya kinerjanya lebih baik. Suatu perusahaan juga penting menciptakan suatu budaya 

organisasi yang nyaman untuk membuat karyawan lebih termotivasi karena menurut Glaser 

et al (1987) dalam Kosno (2008) budaya organisasi seringkali digambarkan dalam arti yang 

dimiliki bersama. Oleh karena itu penting menciptakan budaya organisasi yang 

menyenangkan agar tercipta motivasi yang baik supaya kinerja karyawan meningkat.                                                                                                          

Kinerja karyawan juga dapat jadi acuan tolok ukur suatu perusahaan. Perusahaan yang 

memiliki karyawan dengan kinerja yang baik akan lebih mudah mencapai tujuan 

perusahaannya. Kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan pencapainnya. Kinerja karyawan 

merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya untuk mencapai target kerja menurut Mangkunegara (2001) kinerja 

dapat didefinisikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dapat dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikannya. 

Fenomena menurunnya kinerja karyawan akan mendatangkan masalah yang sangat besar 



bagi karyawan. Tingkat kinerja yang rendah mampu mengancam keberlangsungan 

perusahaan, karenanya kinerja menjadi titik fokus utama dari setiap kegiatan manajemen 

dalam perusahaan. Seseorang yang memiliki kinerja yang tinggi biasanya didasari oleh 

kecintaan atau kepuasan terhadap pekerjaannya.  

           Mengacu peneliti terdahulu mengenai kinerja yang disebutkan oleh Waldman (1994) 

kinerja merupakan gabungan perilaku dengan prestasi dari apa yang diharapkan dan 

pilihannya atau bagian syarat-syarat tugas yang ada pada masing-masing individu dalam 

organisasi. Jadi intinya jika suatu karyawan merasa nyaman dalam sistem budaya organisasi 

yang baik maka secara tidak langsung karyawan itu akan termotivasi untuk meningkatkan 

kinerjanya. 

          Motivasi adalah keinginan untuk melakukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan 

tujuan tertentu. Motivasi karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor baik faktor internal 

maupun eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan berasal dari 

unsur-unsur yang timbul dari karyawan itu sendiri sebagai aktualisasi diri seperti, minat 

pekerja, kemauan, kemampuan dan tanggung jawab. Sedangkan faktor eksternal motivasi 

kerja karyawan berupa kesejahteraan karyawan, lingkungan kerja, pendidikan, penghargaan, 

pelatihan kerja dan masih banyak lainnya. Selain faktor-faktor di atas penempatan karyawan 

pada posisi yang tepat dan pemberian deskripsi pekerjaan yang sesuai dengan tanggung 

jawab karyawan pun menjadi faktor yang ikut mempengaruhi motivasi karyawan dalam 

pelaksanaan pekerjaan sebagai tanggung jawab karyawan.  

          Pemberian motivasi kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan terhadap 

perusahaan yang dapat dilihat dari aspek-aspek atau dimensi kepuasan kerja, budaya 

organisasi dan pola kepemimpinan yang yang diperoleh. Hal ini diharapkan dapat 

menciptakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam 



melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya yang 

nantinya mempengaruhi kinerja.  

           Motivasi penting bagi kinerja. Motivasi disini dijelaskan sebagai dorongan agar 

karyawan lebih semangat bekerja. Jadi jika karyawan sudah termotivasi sudah pasti karyawan 

tersebut akan mengupayakan untuk mencapai tujuannya. Semisal target yang diterapkan 

perusahaan karyawan tersebut akan berusaha untuk mencapai target itu. Agar karyawan 

motivasinya bagus setiap manajemen harus selalu mendukung karyawan. Dengan pemberian 

dorongan-dorongan positif seperti yang dijelaskan Soegiri (2004) dalam Antoni (2006) 

mengemukakan bahwa pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, penting 

dilakukan untuk meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga dapat mencapai hasil yang 

dikehendaki oleh manajemen. Karena motivasi yang bagus itu terbentuk dari lingkungan itu 

sendiri seperti yang tertera pada Mc Cormick  (1985) dalam Ida (2008) Motivasi kerja sendiri 

adalah kondisi yang dapat membangkitkan,  mengarahkan dan memelihara prilaku yang 

berhubungan dengan lingkungan. Semakin baik lingkungan itu semakin baik pula motivasi 

yang didapat oleh setiap karyawan. 

          Budaya organisasi yang baik bagi karyawan yaitu budaya organisasi yang tidak ada 

saling memimpin karena budaya organisasi yang baik menurut Robbins (2003) yaitu ada 6 

indikator yang meliputi nilai-nilai organisasi dukungan manajemen, sistem imbalan, toleransi 

dalam berbagai kesalahan sebagai peluang untuk belajar, orientasi pada rincian, dan orientasi 

pada tim. Maksudnya jika organisasi memandang ke enam indikator tersebut maka akan 

tercipta budaya organisasi yang baik karna seperti yang di jelaskan oleh Glaser et al (1987) 

dalam Koesmono (2005) budaya organisasi seringkali digambarkan dalam arti dimiliki 

bersama. Artinya kita harus menciptakan kebersamaan agar karyawan lebih termotivasi untuk 

bekerja lebih baik. 



          Ke-enam indikator itu adalah dorongan positif bagi setiap organisasi terkait dengan 

organisasi adalah milik bersama. Indikator pertama nilai-nilai organisasi yang artinya harus 

saling mendukung satu sama lain memandang nila-nilai yang harus dijalankan. Indikator 

kedua dukungan manajemen dukungan manajemen yang baik akan sangat membantu bagi 

karyawan untuk memacu dirinya untuk bekerja dengan nyaman. Indkator ketiga sistem 

imbalan setiap karyawan akan giat jika ada imbalan yang setimpal bagi setiap apa yang 

dilakukan. Indikator keempat toleransi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan jika 

setiap kesalahan itu diberi toleransi maka karyawan juga segan jika akan melakukan 

kesalahan lagi. Indikator kelima orientasi pada rincian jika karyawan memiliki orientasi yang 

bagus dan terperinci maka karyawan itu akan bekerja dengan baik. Indikator keenam 

orientasi pada tim organisasi yang baik pasti akan bersama membangun tim yang baik terkait 

organisasi adalah milik bersama. 

            Motivasi merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan 

perilaku pada pencapaian tujuan atau goal-directed behavior (Kreitner dan Kinicki, 2001) 

dan Robbins (2003) menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan Intensitas 

(intensity), arah (direction), dan usaha terus-menerus (persistence) individu menuju 

pencapaian tujuan. Motivasi merupakan ukuran berapa lama seseorang dapat menjaga usaha 

mereka. Individu yang termotivasi akan menjalankan tugas cukup lama untuk mencapai 

tujuan mereka.  

 Alasan penulis mengambil judul bertujuan untuk mengukur kinerja karyawan 

bagaimana cara yang benar agar karyawan itu bisa baik kinerjanya. Selain itu penulis juga 

melihat kecocokan dengan obyek jika judulnya motivasi dan budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja dan kinerja di komplek distro cindrawasih. Obyek ini sangat cocok 

di terapkan judul itu karena banyak fenomena yang terjadi di obyek itu. Mulai dari motivasi 



karyawan, budaya organisasinya, kepuasan kerjanya, dan kinerjanya. Penulis ingin 

mengetahui seberapa penting variabel – variabel itu jika diterapkan di karyawan. 

 

 

 

 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

 Sumberdaya manusia adalah faktor penting untuk menjaga eksistensi. Perusahaan 

memperlukan tenaga kerja yang berkompeten dan kompetitif. Akan tetapi untuk menjadi 

kompeten dan kompetitif perusahaan harus memperhatikan kepuasan kerja dan kinerja 

karyawannya dengan memotivasi dan menciptakan budaya organisasi yang baik di 

perusahaannya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis mengidentifikasikan rumusan masalah yang 

menarik untuk diteliti. Rumusan masalah yang menarik untuk di teliti dalam hal ini adalah: 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja? 

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja? 

5. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. 

2. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja. 



3. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja. 

4. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja. 

5. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja. 

 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini dapat dipaparkan sebagai berikut: 

1. Bagi Pihak Perusahaan 

Memberikan informasi bagaimana menciptakan budaya organisasi yang baik agar 

karyawan bisa memiliki kinerja dengan baik pula terutama pada perusahaan yang 

kurang menjalin sistem kekeluargaan. 

2. Bagi Peniliti 

Penelitian ini merupakan penerapan atas teori-teori yang pernah diperoleh di bangku 

kuliah ke dalam praktek di dunia nyata dan diharapkan peneliti dapat mengetahui 

lebih mendalam mengenai motivasi, budaya organisasi, kepuasan kerja dan kinerja.  

3. Bagi Peneliti Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pengetahuan yang memiliki 

preferensi untuk meneliti tentang motivasi, budaya organisasi, kepuasan kerja, dan 

kinerja. 

 


