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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera merupakan salah satu perusahaan 

asuransi di Indonesia yang mempunyai anak cabang dan perwakilan yang tersebar 

di seluruh Indonesia. PT. Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera bertujuan untuk 

mendidik anggota masyarakat mempersiapkan masa depannya secara terencana. 

Agar dapat mencapai tujuan tersebut, karyawan perlu diberikan fasilitas kerja 

yang sesuai dan iklim organisasi yang kondusif agar memiliki kinerja yang tinggi 

sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. 

Idealnya, setiap karyawan memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal. Aktivitas untuk 

menentukan berhasil tidaknya suatu pekerjaan yang dilakukan organisasi 

diperlukan pengelolaan dan perencanaan manajemen yang baik.  

Organisasi menurut pelaksanaannya perlu melakukan suatu penilaian 

kinerja karyawan. Kinerja merupakan jawaban dari berhasil tidaknya tujuan 

organisasi. Kinerja karyawan diketahui dari seberapa jauh karyawan 

melaksanakan tugas sesuai tanggung jawabnya. Mangkunegara (2009:67) 

menyatakan bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Hasil kinerja yang baik salah satunya 

apabila karyawan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. 
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Peningkatan kinerja karyawan, perlu adanya fasilitas kerja yang baik. 

Fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap karyawan 

agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan karyawan, sehingga dapat 

meningkatkan produktifitas kerja karyawan. Adanya fasilitas kerja yang 

disediakan oleh perusahaan sangat mendukung karyawan dalam bekerja. Fasilitas 

kerja tersebut sebagai alat atau sarana dan prasarana untuk membantu karyawan 

agar lebih mudah menyelesaikan pekerjaannya dan karyawan akan bekerja lebih 

produktif. Fasilitas kerja merupakan suatu bentuk pelayanan perusahaan terhadap 

karyawan agar menunjang kinerja dalam memenuhi kebutuhan karyawan, 

sehingga dapat meningkatkan produktifitas kerja karyawan”. Adanya fasilitas 

kerja yang disediakan oleh perusahaan sangat mendukung karyawan dalam 

bekerja (Suad Husnan, 2008: 187). 

Fasilitas kerja yang disediakan oleh perusahaan sangat mendukung 

karyawan dalam bekerja. Fasilitas kerja tersebut sebagai alat atau sarana dan 

prasarana untuk membantu karyawan agar lebih mudah menyelesaikan 

pekerjaannya dan karyawan akan bekerja lebih produktif. Dengan adanya fasilitas 

kerja karyawan akan merasa nyaman dalam bekerja dan menimbulkan semangat 

kerja untuk mendapatkan hasil yang diharapkan oleh perusahaan.  

Kinerja karyawan juga dipengaruhi oleh variabel lain selain kedisiplinan 

dan fasilitas kerja, yaitu iklim organisasi. Organisasi sangat membutuhkan 

karyawan yang giat dan bekerja untuk mencapai hasil yang maksimal, untuk 

mencapai hasil kerja yang maksimal maka perlu adanya motivasi agar tujuan yang 

diinginkan dapat dicapai. Iklim organisasi yang harmonis dapat mewujudkan 
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semangat yang semakin  lebih baik pada diri Karyawan. Sistem kompensasi dan 

motivasi yang baik di dalam  suatu organisasi juga sangat menentukan 

terbentuknya SDM yang produktif dan profesional. Dengan demikian di dalam 

sebuah organisasi, iklim organisasi, sistem  kompensasi, dan motivasi memiliki 

arti penting karena dapat meningkatkan semangat kerja. 

Selain fasilitas kantor dan iklim organisasi, disiplin kerja merupakan 

faktor penunjang peningkatan kinerja karyawan.. Disiplin kerja dapat diartikan 

pelaksanaan manajemen untuk memperteguh pedoman-pedoman organisasi. 

Disiplin kerja sebagai suatu sikap menghormati, menghargai patuh dan taat 

terhadap peraturan-peraturan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak 

tertulis serta sanggup menjalankannya dan tidak mengelak menerima sanksi-

sanksi apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 

(Mangkunegara, 2009:129) 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Bagian Humas 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kudus masih dijumpai beberapa 

permasalahan antara lain: 1) sebagian karyawan masih kurang bersikap semangat 

terhadap kinerjanya; 2) sebagian karyawan hanya mengandalkan apa kata 

pimpinannya; 3) karyawan masih kurang mengadakan kreatif dalam 

perkembangannya; 4) sebagian karyawan masuk kerja dan pulang tidak sesuai 

jadwal yang telah ditentukan. 5) jam kerja yang seharusnya dimuliai pukul 07.30 

WIB sampai dengan pukul 15.00 WIB, ternyata pada pukul 08.30 WIB hanya 

beberapa karyawan yang baru hadir dan yang seharusnya berakhir pada pukul 

15.00 WIB ternyata sebelum pukul 15.00 WIB karyawan sudah meninggalkan 
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kantor Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera. Selain itu, tidak adanya ijin secara 

tertulis ketika karyawan meninggalkan atau tidak berangkat kerja. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kurang adanya kedisiplinan yang baik. 

Terdapat perbedaan penelitian yang dilakukan Endang Murtiningsih 

(2012) dimana dalam penelitian tersebut menyebutkan bahwa fasilitas kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hal berbeda 

dihasilkan dari penelitian yang dilakukan oleh  Terry Awitanto L., lva Nuraiana 

dan Jui Murwani (2017) dimana fasilitas kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2015) menyebutkan bahwa  

iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hal 

berbeda dikemukakan oleh Evan Karno Pasaribu, Ayu Desi Indrawati (2016) 

dalam penelitiannya iklim organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Eko Purnomo (2014) menyebutkan bahwa disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, hal ini berbeda dengan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Rio Marpaung & Tri Dinda Agustin (2013) yang 

menyebutkan bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan di atas, 

maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian untuk mengetahui “Pengaruh 

Pemanfaatan Fasilitas Kerja, Iklim Organisasi dan Disiplin Kerja terhadap 

Kinerja Karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kudus”. 
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1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

Peneliti akan membatasi ruang lingkup penelitian agar pembahasan 

penelitian ini dapat lebih terperinci dan tidak keluar dari batasan masalah yang 

ditetapkan. Adapun ruang lingkup penelitian adalah berikut ini. 

1.2.1. Variabei independen dalam penelitian ini adalah fasilitas kerja, iklim 

organisasi dan disiplin kerja. 

1.2.2. Varibel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan. 

1.2.3. Obyek penelitian ini adalah kinerja karyawan Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera Kudus. 

1.2.4. Responden penelitian ini adalah karyawan Asuransi Jiwa Bersama 

Bumiputera Kudus. 

1.2.5. Penelitian akan dilaksanakan selama 4 (empat) bulan, setelah proposal ini 

disetujui. 

 

1.3. Rumusan Penelitian 

Ada beberapa permasalahan di Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kudus 

diantaranya kurang terpenuhinya fasilitas kerja terutama tempat parkir bagi 

karyawan yang luasnya tidak sebanding dengan jumlah karyawan serta nasabah 

yang berkunjung ke kantor serta masih kurang jumlah telepon kantor yang 

tersedia, kurangnya kesempatan yang diberikan oleh perusahaan agar karyawan 

dapat mengembangkan ide-ide kreatifnya, karyawan masih tidak tertib dalam jam 

kerja dan tidak adanya ijin secara tertulis ketika karyawan meninggalkan atau 

tidak berangkat kerja.  
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Adapun permasalahan penelitian tersebut memunculkan pertanyaan 

penelitian berikut ini: 

1.3.1. Apakah fasilitas kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Asuransi 

Jiwa Bersama Bumiputera Kudus? 

1.3.2. Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Asuransi 

Jiwa Bersama Bumiputera Kudus? 

1.3.3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Asuransi 

Jiwa Bersama Bumiputera Kudus? 

1.3.4. Apakah fasilitas kerja, iklim organisasi, disiplin kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kudus 

secara berganda? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah disusun di 

atas, maka tujuan penelitian adalah dibawah ini. 

1.4.1. Menganalisis pengaruh fasilitas kerja terhadap terhadap kinerja karyawan 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kudus. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap terhadap kinerja 

karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kudus. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap terhadap kinerja karyawan 

Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera Kudus. 
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1.4.4. Menganalisis pengaruh fasilitas kerja, iklim organisasi, dan displin kerja 

terhadap terhadap kinerja karyawan Asuransi Jiwa Bersama Bumiputera 

Kudus secara berganda. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan akan mempunyai manfaat, yaitu: 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan yang 

bermanfaat bagi pengembangan ilmu peneliti dalam bidang Manajemen 

Sumber Daya Manusia (MSDM) yang berkaitan dengan kinerja karyawan. 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Manajemen Asuransi Bumi Putera 

Memberikan masukan bagi Asuransi Bumi Putera akan pentingnya 

pemanfaatan fasilitas kantor, iklim organisasi dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan 

tentang pengaruh pemanfaatan fasilitas kerja, iklim organisasi dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

 

 


