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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Dewasa ini persaingan yang begitu ketat mendorong setiap organisasi untuk 

memperbaiki kualitas usaha dalam mencapai tujuan organisasi yaitu untuk mencapai 

laba sebesar-besarnya. Salah satu yang harus diperbaiki adalah kualitas Sumber Daya 

Manusia (SDM). SDM merupakan salah satu aset perusahaan yang penting. Jika 

dikelola dengan tepat maka akan memberikan nilai tambah atau keuntungan bagi 

perusahaan, seperti dengan peningkatan kualitas dan tetap menjaga kualitas (Galih Adi 

Saputro, Azis Fathoni, 2017:1). 

Sumber Daya Manusia merupakan faktor penting dalam sebuah organisasi. 

Manusia memiliki kemampuan untuk menggerakkan semua sumber daya yang ada. 

Tanpa adanya SDM yang baik, perusahaan akan sulit berkembang. Kekuatan setiap 

perusahaan atau organisasi adalah terletak pada SDM yang mengelola dan 

menanganinya apabila SDM diperhatikan secara tepat dengan menghargai bakat-bakat, 

untuk mengembangkan kemampuan, dan menggunakannya secara tepat maka 

perusahaan atau organisasi akan menjadi dinamis dan berkembang serta adanya 

peningkatan produktivitas. 

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kinerja dari pegawai yaitu 

hubungan manusia (antar sesama pegawai) serta beban kerja yang ditanggung masing-

masing pegawai. Human relationship dalam hal ini tidak seperti hubungan orang 

berkomunikasi biasa, bukan hanya merupakan penyampaian suatu pesan oleh 
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seseorang kepada orang lain, tetapi hubungan antar individu yang mengandung unsur-

unsur kejiwaan yang sangat mendalam. 

Setiap organisasi yang selalu ingin maju, akan melibatkan anggota untuk 

meningkatkan mutu kinerjanya, diantaranya setiap organisasi harus memiliki etos 

kerja. Maka individu atau kelompok masyarakat dapat dikatakan memiliki etos kerja 

yang tinggi. Etos kerja yang baik akan dapat meningkatkan kinerja. Etos kerja 

karyawan sebuah perusahaan akan berhasil apabila seorang pemimpin dan para 

bawahnnya mampu bekerja dengan baik, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat 

dipahami dari maksud yang sebenarnya agar nantinya dapat terbina hubungan kerja 

yang baik untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Siagian, 2012).  

Faktor yang ketiga adalah iklim organisasi. Iklim organisasi mempengaruhi 

praktik dan kebijakan SDM yang diterima oleh anggota organisasi. Perlu diketahui 

bahwa setiap organisasi akan memiliki iklim organisasi yang berbeda. 

Keanekaragaman pekerjaan yang dirancang di dalam organisasi, atau sifat individu 

yang ada akan menggambarkan perbedaan tersebut. Iklim organisasi yang terbuka, 

bagaimanapun juga hanya tercipta jika semua anggota memiliki persepsi positif pada 

organisasinya. Iklim organisasi penting untuk diciptakan karena merupakan persepsi 

seseorang tentang apa yang diberikan oleh organisasi dan dijadikan dasar bagi 

penentuan tingkah laku anggota selanjutnya. 

Fenomena atau permasalahan yakni dimana dalam observasi peneliti menemukan 

Hubungan relation yang tidak baik pada suatu perusahaan atau instansi masih sering 

terjadi. Perselisihan atau konflik yang terjadi antar  pegawai masih sering terjadi 

sehingga hubungan relation yang terjalin tidak berlangsung baik, baik di dalam 
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maupun di luar kantor, berdasar data PT. AXA Financial Cabang Kudus per Desember 

2018 terjadi mengundurkan diri sebanyak 2 karyawan. 

Tabel 1 

Data Capaian Target Perolehan Nasabah Baru 

No Leader Jumlah Nasabah Baru 

1 Leader 1 4 

2 Leader 2 12 

3 Leader 3 10 

4 Leader 4 6 

5 Leader 5 8 

6 Leader 6 2 

7 Leader 7 3 

8 Leader 8 4 

9 Leader 9 7 

Sumber :  PT. AXA Financial Cabang Kudus, 2018.   

Etos kerja di PT AXA Financial Cabang Kudus, masih  belum merata. Bekerja 

masih dianggap sebagai sesuatu yang rutin. Bahkan di sebagian karyawan, bisa jadi 

bekerja dianggap sebagai beban dan paksaan terutama bagi orang yang malas. 

Pemahaman pegawai tentang etos kerja masih lemah. Hal ini jugalah yang kurang 

mendukung terciptanya prestasi kerja yang produktif, seperti dicontohkan leader 2 

mampu mendapatkan 12 nasabah, sedangkan leader 7 hanya mampu mendapatkan 2 

nasabah sedangkan standar target PT AXA Financial Cabang Kudus per hari adalah 3 

nasabah baru. 

Iklim organisasi terlihat kurangnya pemahaman karyawan mengenai isi pesan 

dari atasan ke bawahan sehingga terjadi kesalahan kerja misalnya input data nasabah 

baru, kesalahan penyampaian informasi mengenai biaya premi, manfaat yang 

diperoleh, sertas fasilitas yang akan didapat para nasabahnya. 
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Reserach gap penelitian ini antara lain Galih Adi Saputro, Azis Fathoni (2015) 

menunjukkan bahwa etos kerja terbukti membawa pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Namun jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu Andini, 

Pratiwi (2014) dinyatakan bahwa etos kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Kemudian Christine Chely Karundeng (2012) dalam 

penelitiannya menyatakan bahwa iklim organisasi organisasi terhadap kinerja 

karyawan adalah positif signifikan. Berbeda dengan penelitian Wenny Murtalining 

Tyas (2013) yang menyatakan iklim Organisasi tidak berpengaruh signifikan dan 

negatif terhadap Kinerja Karyawan. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti 

mengambil judul Pengaruh Human Relation, Etos Kerja, dan Iklim Organisasi, 

terhadap Kinerja Karyawan pada  PT. AXA Financial Cabang Kudus.    

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian adalah sebagai berikut ini. 

1.2.1. Subjek  yang diteliti adalah karyawan PT. AXA Financial Cabang Kudus. 

1.2.2. Variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan dibatasi pada : Human 

Relation, Etos Kerja, dan Iklim Organisasi. 

1.2.3. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan sejak proposal skripsi disetujui. 

1.2.4. Produk PT. AXA Financial Cabang Kudus adalah program tabungan 

pensiun mandiri, maestro hospital plan, asuransi pendidikan smartkidz 

1.2.5. Karyawan yang dimaksud karyawan tetap PT. AXA Financial Cabang. 

 

 

 

1.3. Perumusan Masalah  
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Fenomena atau permasalahan yang muncul pada PT. AXA Financial Cabang 

Kudus selama peneliti melakukan penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Hubungan relation yang tidak baik pada suatu perusahaan atau instansi masih 

sering terjadi. Perselisihan atau konflik yang terjadi antar  pegawai masih 

sering terjadi sehingga hubungan relation yang terjalin tidak berlangsung 

baik, baik di dalam maupun di luar kantor, berdasar data PT. AXA Financial 

Cabang Kudus per Desember 2018 terjadi mengundurkan diri sebanyak 2 

karyawan. 

2. Bekerja masih dianggap sebagai sesuatu yang rutin. Bahkan di sebagian 

pegawai, bisa jadi bekerja dianggap sebagai beban dan paksaan terutama 

bagi orang yang malas. Pemahaman karyawan tentang etos kerja masih 

belum maksimal. Hal ini jugalah yang kurang mendukung terciptanya 

prestasi kerja yang produktif, hal ini dapat diketahui dari karyawan yang 

belum mampu mencapai target standar 3 nasabah per hari. 

3. Iklim organisasi terlihat kurangnya pemahaman karyawan mengenai isi 

pesan dari atasan ke bawahan sehingga terjadi kesalahan kerja misalnya 

input data nasabah baru, kesalahan penyampaian informasi mengenai biaya 

premi, manfaat yang diperoleh, sertas fasilitas yang akan didapat para 

nasabahnya. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan pertanyaan penelitian, yaitu berikut ini. 

1.3.1. Bagaimana pengaruh Human Relation, Etos Kerja, dan Iklim Organisasi 

terhadap kinerja karyawan PT. AXA Financial Cabang Kudus secara 

parsial. 
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1.3.2. Bagaimana pengaruh Human Relation, Etos Kerja, dan Iklim Organisasi 

terhadap kinerja karyawan PT. AXA Financial Cabang Kudus secara 

berganda. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian  adalah  berikut ini. 

1.4.1. Menganalisis pengaruh Human Relation, Etos Kerja, dan Iklim 

Organisasi terhadap kinerja karyawan PT. AXA Financial Cabang Kudus 

secara parsial. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh Human Relation, Etos Kerja, dan Iklim 

Organisasi terhadap kinerja karyawan PT. AXA Financial Cabang Kudus 

secara berganda. 

 

1.5. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang penulis harapkan  dari penelitian ini adalah sebagai berikut 

ini. 

1) Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

meningkatkan kinerja karyawan sehingga sehingga dapat mendorong 

karyawan dalam bekerja untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik lagi. 

2) Bagi penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dalam  menerapkan 

teori-teori  yang  didapat  di bangku  kuliah dan  sebagai  awal  informasi  

penelitian  lanjutan serta sebagai  salah satu syarat untuk memperoleh gelar 

Strata 1 pada Universitas Muria Kudus.s 

 

 


