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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

 

Persaingan di dunia usaha saat ini sangatlah ketat, apalagi saat ini sudah 

diberlakukannya MEA. Hal ini menjadikan tantangan bagi seluruh sumber daya 

manusia di setiap perusahaan agar mampu mengembangkan potensi yang 

dimilikinya termasuk sumber daya manusia itu sendiri. 

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset terpenting bagi organisasi 

untuk pencapaian tujuan-tujuan dari organisasi Handoko (2012). Perusahaan 

tentunya menginginkan sumber daya yang berkompeten di setiap bidangnya agar 

berkinerja optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Wibowo (2014) 

mengemukakan bahwa kinerja ditunjukkan dengan proses berlangsungnya 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Untuk mendapatkan kinerja sumber daya 

manusia yang baik, perusahaan tentunya harus mampu mengelolanya. 

Pengelolaan sumber daya manusia yang baik, akan membantu operasional 

perusahaan, mampu mencapai target dan tujuan perusahaan. 

Perusahaan merupakan bagian penting untuk menggerakkan perekonomian 

di setiap negara. Untuk menggerakkan perekonomian di suatu negara perusahaan 
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tentunya akan membutuhkan sumber daya manusia untuk mencapai visi, misi, 

serta tujuan perusahaan. 

Untuk mampu mencapai visi, misi, serta tujuan perusahaan tentunya 

diperlukan sebuah motivasi untuk mendorong karyawan agar semangat untuk 

bekerja. Hasibuan (2012) menjelaskan motivasi berasal dari bahasa Latin 

“movere” yang berarti mendorong atau menggerakkan. Motivasi dapat 

memberikan dorongan untuk meningkatkan kinerja karyawan. Dorongan tersebut 

akan menimbulkan semangat pada diri seorang karyawan untuk melakukan 

pekerjaannya secara maksimal.Motivasi merupakan hal yang penting karena dapat 

menyebabkan, menyalurkan, dan mendukung perilaku manusia supaya mau 

bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal Hasibuan (2012). Ketika 

seorang karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi, ia akan mampu bekerja 

dengan maksimalsehingga mampu memberikan hasil yang baik pula untuk 

perusahaan. 

Selain motivasi, kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja. 

Menurut Nitisemito (2006) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di 

sekitar para pekerja dan yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan. Lingkungan kerja memiliki peranan penting 

terhadap kinerja karyawan, karna lingkungan kerja yang baik dan memadai akan 

menunjang kinerja para karyawan. Potu (2013) menyatakan lingkungan kerja 

merupakan keadaan sekitar tempat kerja baik secara fisik maupun non fisik yang 

dapat memberikan kesan menyenangkan, mengamankan, menentramkan, dan 
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kesan betah bekerja dan lain sebagainya. Lingkungan kerja bukan hanya fisik 

yang mampu mempengaruhi kinerja karyawan, namun juga lingkungan kerja non 

fisik. Lingkungan kerja sangat mempengaruhi baik tidaknya suatu kinerja 

karyawan, ketika kondisi fisik lingkungan kerja baik tentunya akan meningkatkan 

produktivitas dan juga efisiensi kerja. Sebaliknya jika lingkungan kerja tidak 

memadai tentunya akan menurunkan motivasi serta kinerja karyawan. Dengan 

adanya lingkungan kerja yang nyaman mampu menjadikan karyawan merasa 

senang dalam bekerja di perusahaan. 

Setelah motivasi dan lingkungan kerja baik maka akan meningkatkan 

kinerja bagi para karyawan. Handoko (2012) mengemukakan bahwa kinerja 

adalah proses dimana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja 

pegawai. Kinerja karyawan merupakan hal yang akan memengaruhi kinerja 

instansi secara keseluruhan. Jika kinerja karyawan tinggi tentunya akan membuat 

karyawan semakin loyal terhadap organisasi, semakin termotivasi untuk bekerja, 

serta kepuasan kerja karyawan yang tinggi memungkinkan tercapainya 

produktivitas dan kinerja yang tinggi pula. Kinerja seorang karyawan yang bagus 

dapat dilihat dari kepuasan kerja karyawan melalui komunikasi internal dan 

lingkungan kerja yang baik. 

Satu diantara banyak perusahaan besar di Indonesia PT. Telekomunikasi 

Indonesia Wilayah Telkom (Witel) Semarang  bergerak dibidang telekomunikasi. 

Perusahaan ini berlokasi di Semarang, tepatnya di Jalan Pahlawan No. 10 

Semarang Jawa Tengah. PT. Telekomunikasi Indonesia merupakan satu-satunya 
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perusahaan yang bergerak dibidang telekomunikasi milik Negara yang 

menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Dengan visi to be the king of digital in the 

region dan misi Lead Indonesian digital inovation and globaliztion, Top to market 

capitalization telco in Asia-Pasific by 2020. Untuk mencapai visi dan misi 

tersebut PT. Telekomunikasi Indonesia memiliki Spirit yang disingkat 3S yaitu 

Solid, Speed, Smart.  

Menurut PT. Telekomunikasi Indonesia Solid memiliki arti membangun 

kebersamaan, tidak membedakan strata, tidak melihat umur dan lain-lain. Speed 

tercipta ketika solid sudah terbangun dengan baik. Ketika solidaritas yang tinggi 

tercipta di PT. Telekomunikasi Indonesia maka hal itu mempengaruhi kecepatan 

ataupun ketepatan dalam mencapai target. Dan yang terakhir Smart yaitu 

kecerdasan dalam bertindak. PT. Telekomunikasi Indonesia dalam bekerja 

mengikuti kondisi pasar. Agar tujuan tercapai fleksibilitas dalam bekerja 

diperlukan untuk menunjang kinerja karyawan. Fleksibilitas yang dimaksud 

adalah Joyfull yaitu dalam bekerja karyawan harus merasa senang dalam 

melakukan pekerjaannya, acselerid maksudnya kecepatan dan ketepatan dalam 

menanggapi pekerjaan, Growth yaitu meningkatkan kemampuan karyawan dalam 

bekerja, dan yang terakhir Optimis yaitu karyawan memiliki kepercayaan diri 

dalam menyelesaikan pekerjaannya.  

Dalam membangun motivasi karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia, 

karyawan diberikan kebebasan dalam bekerja namun harus menjaga tanggung 

jawab dan hasil. Serta adanya reward ketika karyawan mampu mencapai target 
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ataupun melebihi target.Seorang  Human Resourcedi PT. Telekomunikasi 

Indonesia bertugas menentukan pekerjaan-pekerjaan dari para karyawan, 

memotivasi karyawan jika kinerja karyawan menurun, dan memilih karyawan 

yang akan di promosikan untuk jenjang karir karyawan tersebut. 

Bagian Witel bertugas untuk menjual dan menawarkan produk-produk dari 

PT. Telekomunikasi Indonesia. Berikut terlampir data kinerja penjualan dari bulan 

September sampai dengan bulan Februari 2016 : 

Tabel 1.1 

Data Kinerja Penjualan Wifi.Id (Voucher Dan Sms (98108)) 

Wilayah Telkom Semarang 

Bulan September 2015-Februari 2016 

Bulan 

Jumlah Penjualan Produk (unit) 

Total 

Target 

Total 

Realisasi 

Pencapaian 

(%) 
Voucher SMS (98108) 

Target  Realisasi  Target  Realisasi  

September  30000 33799 6000 6325 36000 40124 111% 

Oktober  31000 27077 6000 5914 37000 32991 89% 

November 32000 26273 7000 5775 39000 32048 82% 

Desember 33000 26371 7000 5479 40000 31850 80% 

Januari  35000 28581 9000 5365 44000 33946 77% 

Februari 34000 24419 10000 5323 44000 29742 68% 

Sumber Dashboard PT Telkom Witel Semarang 

 

Dari tabel 1.1 terjadi penurunan di bulan Oktober, sehingga diperlukan 

adanya monitoring dan evaluasi. Monitoring kinerja dilakukannya analisa secara 

mingguan yang disebut forum Weekly Operational Review. Weekly Operational 
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Review merupakan forum tertinggi di Witel Semarang yang membahas 

performansi. Dengan model Weekly Operational Review akan ditemukan akar 

permasalahannya dan dengan demikian dapat dicarikan solusinya, sehingga 

penurunan kinerja dapat teratasi. Terdapat banyak variabel yang mampu 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam sebuah organisasi diantaranya iklim kerja, 

disiplin kerja, motivasi kerja, lingkungan kerja, kepuasan kerja, gaji, komunikasi, 

dan stres kerja. Pemilihan variabel dalam penelitian adalah berdasarkan  pada pra 

survey yang peneliti bagikan kepada 20 karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia 

Witel Semarang. Hasil pra survey sebagai berikut : 

TABEL 1.2 

Hasil Pra Survey Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja PT. 

Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang 

No Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Jumlah 

1 Iklim Kerja - 

2 Disiplin Kerja - 

3 Motivasi Kerja 7 

4 Lingkungan Kerja 5 

5 Kepuasan Kerja 1 

6 Gaji 4 

7 Komunikasi 1 

8 Stres Kerja 2 

Total 20 

Sumber : hasil pra survey yang diolah, tahun 2016 
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Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah tertinggi adalah motivasi 

kerja dan lingkungan kerja. Sehingga dapat dikatakan bahwa faktor yang  

mempengaruhi kinerja PT. Telekomunikasi Indonesia Witel Semarang adalah 

motivasi kerja dan lingkungan kerja karyawan. 

Selama magang di PT. Telekomunikasi Indonesia (25 April 2016-25 Juni 

2016) penulis melakukan pengamatan atas karyawan yang melaksanakan 

pekerjaannya, relasi dan komunikasi antar karyawan, relasi karyawan dan 

pimpinan. Dari pengamatan itu penulis menemukan/melihat motivasi karyawan 

cenderung menurun. Hal ini karena berkaitan dengan usia mereka yang sebagian 

besar diatas 40 tahun dengan masa kerja yang sudah cukup lama (15 tahun). 

Mereka cenderung menikmati situasi status Quo dan sulit berubah. 

Pengamatan lain yang penulis lakukan adalah situasi lingkungan kerja. 

Lingkungan kerja di perusahaan ini didesain dengan satu ruang besar menjadi 

tempat kerja bersama sebanyak kurang lebih 40 orang. Kondisi ini memungkinkan 

privasi kurang terjaga, fokus juga cenderung terganggu, dan satu sama lain bisa 

terganggu suara telepon masing-masing. Kondisi itu menarik untuk diteliti 

khususnya dalam kaitannya dengan data penurunan penjualan diatas. 

Dari beberapa paparan diatas, maka “ Analisis Pengaruh Motivasi Kerja dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia 

Witel Semarang“ layak untuk dilakukan penelitian. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

 

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, maka 

perumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana persepsi karyawan mengenai motivasi kerja dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah 

Telkom Semarang ? 

2. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telkom Semarang? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telkom Semarang? 

4. Bagaimana pengaruh motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telkom Semarang? 

 

1.3. TUJUAN PENELITIAN 

 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, berikut ada beberapa 

tujuan dalam penelitian : 

1. Untuk mengetahui persepsi karyawan  mengenai motivasi kerja dan 

lingkungan kerja karyawan terhadap kinerja karyawan PT. 

Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telkom Semarang 
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2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telkom 

Semarang 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh lingkungan kerja karyawan 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah 

Telkom Semarang 

4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh motivasi kerja dan lingkungan 

kerja karyawan secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telkom Semarang. 

 

1.4. MANFAAT PENELITIAN 

 

Banyak manfaat yang didapatkan dari penelitian, adapun manfaat-manfaat dari 

penelitian terssebut adalah sebagai berikut : 

1. Bagi Universitas 

Sebagai bahan pustaka yang dapat dibaca oleh seluruh dosen atau 

mahasiswa Unika Soegijapranata untuk dijadikan referensi dan 

mengembangkan penelitian ini. 
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2. Bagi praktisi 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi yang berharga 

bagi PT. Telekomunikasi Indonesia Wilayah Telkom Semarang dalam 

pengelolaan sumber daya manusia dan mengidentifikasi faktor-faktor yang 

dapat meningkatkan produktivitas karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




