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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja 

dengan standar yang ditetapkan (Dessler, 2000: 41). Dengan demikian kinerja 

memfokuskan pada hasil kerjanya. Menurut Robbins (2002: 226), kinerja adalah 

akumulasi hasil akhir semua proses dan kegiatan kerja organisasi. Kinerja adalah 

hal yang penting bagi sebuah perusahaan. 

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Soedjono (2005), terdapat 

pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. Selain 

itu, Kirk L. Rogga (2001) menyatakan pula bahwa budaya organisasi akan 

meningkatkan kepuasan kerja. Penelitian lain yang dilakukan oleh Koesmono 

(2005) juga mendapatkan hasil bahwa budaya organisasi berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Soedjono (2005) dimana pada penelitian terdahulu menggunakan 

karyawan pada bidang jasa, sedangkan pada penelitian ini menggunakan 

karyawan perusahaan manufaktur yaitu distributor batubara (PT. Mitra Bara 

Sakti). PT Mitra Bara Sakti merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di 

bidang distributor batu bara dan didirikan pada tanggal 20 Juni 2005 oleh Bapak 

Cayon Sugito. PT. Mitra Bara Sakti beralamat di Jalan Arteri Km. 17 Kaliwungu, 

Kendal. 
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Budaya pada dasarnya merupakan nilai-nilai, kebiasaan, ritual, mitos 

maupun  praktek-praktek yang terus berlanjut dalam kehidupan bermasyarakat 

dan menjadi nafas yang menjiwai dan mengarahkan perilaku para anggota 

(Robbins, 1996). Dalam hal ini budaya tidak hanya sekedar sebagai dasar, namun 

yang terpenting adalah bahwa budaya tersebut memiliki peran sebagai pemberi 

identitas dan ‘normative glue’.  Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran 

kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan 

mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi 

instrumen keunggulan kompetitif yang utama karena budaya organisasi 

mendukung strategi organisasi dan dapat menjawab atau mengatasi tantangan 

lingkungan dengan cepat dan tepat (Soedjono, 2005: 23). Budaya organisasi dapat 

dilihat dari nilai profesionalisme, jarak manajemen, kepercayaan dengan rekan 

sekerja, keteraturan, permusuhan dan integrasi. 

Budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Kepuasan kerja karyawan yang tinggi merupakan indikator efektivitas 

manajemen, yang berarti bahwa budaya organisasi telah tumbuh dengan baik. 

Budaya organisasi yang baik diharapkan akan dapat tercipta kepuasan kerja yang 

baik pula. Kepuasan kerja atau job satisfaction karyawan merupakan suatu bentuk 

pernyataan psikologis pekerja yang saat ini juga menjadi perhatian utama dalam  

bidang perilaku organisasional maupun manajemen sumber daya manusia. 

Kepuasan kerja merupakan suatu sikap positif yang menyangkut penyesuaian diri 

yang sehat dari para karyawan terhadap kondisi dan situasi pekerjaannya, 

termasuk masalah upah atau gaji, kondisi sosial, kondisi fisik, dan psikologis. 
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Kepuasan kerja berhubungan erat dengan sikap dari karyawan terhadap 

pekerjaannya sendiri, situasi kerja, kerjasama antara pimpinan dengan sesama 

karyawan. Maka kepuasan kerja merupakan hasil interaksi antara manusia dengan 

lingkungan kerja di sekitarnya. Sedangkan kinerja adalah hasil kerja atau output 

karyawan dalam sebuah perusahaan pada periode waktu tertentu. 

Dari hasil wawancara bagian penjualan, diketahui bahwa kinerja 

perusahaan ini masih berfluktuasi sehingga belum optimal. Target penjualan 

perusahaan adalah 4.000 ton per orang, sedangkan selama ini target tersebut 

terkadang belum dapat terpenuhi, ini menjadi fenomana yang menarik untuk 

diteliti lebih lanjut. Pada perusahaan ini juga belum ada kriteria penilaian khusus 

untuk kinerja karyawannya. Berikut ini adalah data mengenai kinerja karyawan 

bagian penjualan atau pemasaran pada PT. Mitra Bara Sakti: 
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Tabel 1.1. Kinerja Karyawan Pada PT. Mitra Bara Sakti 
No. Nama Target (ton) Realisasi (ton) Selisih (ton) 

1 Hariyanto 4000 4200 200
2 Kristianto 4000 3500 -500
3 Peng An 4000 3250 -750
4 Rudy 4000 3100 -900
5 Jum 4000 4000 0
6 Slamet Turisno 4000 4100 100
7 Handoko 4000 3450 -550
8 Andne 4000 3500 -500
9 Lilik 4000 4000 0

10 Yosep  4000 4150 150
11 Himawan 4000 3780 -220
12 Jasek 4000 3150 -850
13 Budi Santoso 4000 2950 -1050
14 Mulyadi 4000 2750 -1250
15 Teguh 4000 4100 100
16 Santoso 4000 4150 150
17 Warto 4000 4200 200
18 Imron 4000 3500 -500
19 Sudjoni 4000 4300 300
20 Rahmat 4000 4000 0
21 Steven 4000 4115 115
22 Delfino 4000 3430 -570
23 Edward 4000 3180 -820
24 Ronald 4000 3050 -950
25 Handoyo 4000 3925 -75
26 Evan 4000 4100 100
27 Irawan 4000 3450 -550
28 Albert 4000 3430 -570
29 Eric 4000 3920 -80
30 Dion 4000 4000 0
31 Andre 4000 3780 -220

  Rata-rata:     -306
    Sumber: PT Mitra  Bara Sakti (September, 2010) 
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Selain itu, berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

terhadap 10 orang karyawan PT. Mitra Bara Sakti kinerja mereka dipengaruhi 

oleh budaya organisasi yang ada, misalnya karena perusahaan kurang menerapkan 

profesionalisme maka karyawan juga bekerja kurang disiplin, sehingga hasilnya 

kurang optimal. Kemudian juga untuk kepuasan kerjanya dipengaruhi oleh budaya 

yang diterapkan juga.  

Gambaran untuk budaya yang ada pada perusahaan ini antara lain adalah:  

kadang ada yang kurang percaya dengan rekan sekerja, juga terjadi persaingan 

antar rekan sekerja, tetapi dalam hal kerja sama (tim) cukup baik. Kemudian 

dilihat dari inovasi dan pengambilan risiko, PT Mitra Bara Sakti kurang memiliki 

inovasi tinggi dalam arti pekerjaan atau kegiatan cenderung monoton saja, 

pimpinan cukup perhatian terhadap bawahan, orientasi terhadap hasil kerja 

ditekankan. Hal ini diketahui berdasarkan pada wawancara peneliti dengan 

beberapa orang karyawan PT Mitra Bara Sakti dan pimpinan perusahaan. 

Gambaran untuk kepuasan kerja adalah sebagai berikut: karyawan ada 

beberapa yang telah puas dengan gaji yang diberikan, tetapi ada yang menyatakan 

kurang puas, antar rekan sekerja ada beberapa yang kurang akur, juga dengan 

atasan, ada yang merasa pekerjaannya kurang menarik. Hal ini diketahui 

berdasarkan pada hasil wawancara peneliti dengan 25 orang karyawan PT Mitra 

Bara Sakti. Maka berdasarkan pada uraian tersebut variabel yang dipilih pada 

penelitian ini adalah budaya organisasi, kepuasan kerja dan kinerja pada PT Mitra 

Bara Sakti karena belum optimalnya ketiga variabel tersebut pada perusahaan ini. 
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Apabila budaya yang diterapkan dalam sebuah organisasi baik, misalnya 

bekerja dengan profesional, kerja sama tim yang baik, maka kinerja perusahaan 

akan meningkat. Kinerja yang baik dan meningkat ini maka akan membuat 

karyawan yang bekerja dalam perusahaan yang bersangkutan merasa puas 

terhadap hasil kerjanya.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mengambil judul 

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA DAN 

KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT. MITRA BARA SAKTI”. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat dirumuskan 

permasalahan pada penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana persepsi responden terhadap variabel budaya organisasi, 

kepuasan kerja, dan kinerja? 

2. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan              

PT Mitra Bara Sakti? 

3. Bagaimana pengaruh kinerja karyawan terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Mitra Bara Sakti? 

4. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

karyawan PT Mitra Bara Sakti? 

5. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerjaa 

karyawan melalui kinerja PT Mitra Bara Sakti? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

 Sedangkan tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap variabel budaya 

organisasi, kepuasan kerja, dan kinerja. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan  PT Mitra Bara Sakti. 

3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh kinerja karyawan terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT Mitra Bara Sakti. 

4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerja karyawan PT Mitra Bara Sakti. 

5. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi 

terhadap kepuasan kerjaa karyawan melalui kinerja PT Mitra Bara 

Sakti. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

A. Bagi Perusahaan: 

Dapat memberikan masukan bagi perusahaan sebagai dasar 

pertimbangan dalam penetapan kebijakan perusahaan yang 

berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan, yaitu para manajer dan supervisornya. 
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B. Bagi Kalangan Akademisi: 

Sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan bagi penelitian 

atau diskusi sejenis atau yang relevan dengan penelitian ini, serta 

memberikan sumbangan ilmu pengetahuan. 

 

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: populasi dan sampel, jenis data, teknik 

pengumpulan data, serta metode analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum responden yang diteliti serta hasil analisa 

data. 
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BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-

bab sebelumnya. 
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