
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Pengembangan sumber daya manusia diupayakan untuk pembangunan 

ketenagakerjaan, serta diarahkan untuk pembentukan tenaga yang profesional, beretos 

kerja tinggi, serta produktif, oleh sebab itu dilakukan pembinaan pendidikan dan 

pelatihan kerja guna memajukan nilai-nilai kemanusiaan yang menumbuhkan harkat 

dan martabat serta harga diri kaum pekerja. Semuanya itu juga harus disesuaikan 

dengan perkembangan kebutuhan pembangunan serta kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Peningkatan kualitas tenaga kerja merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah dan masyarakat, serta badan usaha yang memakai tenaga kerja 

tersebut. Sumber daya manusia, selain sebagai unsur pelaksana kegiatan-kegiatan 

organisasi yang akan menentukan keberhasilan suatu organisasi, mereka juga 

merupakan mahkluk sosial yang mempunyai pikiran, perasaan, kebutuhan dan 

harapan-harapan tertentu. Hal ini sangat memerlukan perhatian tersendiri karena 

faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi prestasi, dedikasi dan loyalitas serta 

kecintaan terhadap pekerjaan dan organisasinya (Hasibuan, 2018:78). Usaha yang 

dilakukan manusia pada dasarnya tertuju pada pemenuhan kebutuhan sebagai manusia, 

untuk dapat hidup layak secara manusiawi berdasarkan hakekat kemanusiaannya. 

Kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya itu merupakan persyaratan penting dalam 

menempatkannya pada kedudukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia 

(Nawawi, 2018:85). 
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Kinerja merupakan hasil atau dampak dari kegiatan individu selama periode 

waktu tertentu, dimana dengan mengelola kinerja karyawan oleh organisasi dapat 

dengan mudah mencapai tujuan (Shahzad, et al, 2018:74). Kinerja adalah suatu hasil 

kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu 

(Hasibuan, 2018). Kinerja dapat diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan (Sukmawati, 2018).  Kinerja seseorang menjadi tolok 

ukur sejauh mana keberhasilan seseorang dalam melakukan tugas pekerjaannya. 

Kinerja karyawan akan tinggi bila sudah sesuai dengan harapan karyawan dengan kata 

lain jika harapan karyawan terpenuhi maka mereka akan merasa puas (Khan, 2017). 

Smith (2018:85) menyatakan bahwa kepuasan kerja dapat mengakibatkan pengurangan 

biaya dengan mengurangi absensi, kesalahan tugas, dan tingkat keluar karyawan. 

Schultz (2018:63) berpandangan bahwa kepuasan kerja meliputi perasaan positif dan 

negatif dan sikap orang miliki tentang pekerjaan mereka, dan ini tergantung pada 

banyak karakteristik yang berhubungan dengan pekerjaan, tapi juga pada karakteristik 

pribadi, seperti usia, jenis kelamin, kesehatan dan hubungan sosial. Kepuasan kerja 

dapat didasarkan pada pengalaman individu yang tidak dikaitkan dengan kebutuhan 

individual, harapan dan manfaat dari pekerjaan mereka (Dong, 2016:74). Kepuasan 

kerja merupakan faktor penting yang menentukan kesuksesan suatu organisasi 

(Waheed, 2018:63).  
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Pekerjaan tersebut dapat diselesaikan sangat diperhatikan organisasi/ perusahaan 

dan karyawan. Respons karyawan terhadap pekerjaan berbeda-beda karena sebuah 

pekerjaan mungkin memberikan   motivasi   bagi   satu   orang, tetapi belum tentu untuk 

karyawan lain. Desain pekerjaan membutuhkan struktur pekerjaan berupa muatan 

kerja, fungsi, dan hubungan pekerjaan itu secara vertikal dan horizontal pada organisasi 

usahanya (Sitohang, 2017:74). Sangat penting untuk melakukan desain pekerjaan 

karena orang banyak menghabiskan waktu untuk bekerja terutama dalam usaha padat 

karya dengan sumber daya manusia menjadi tumpuan utama. Pada umumnya, desain 

pekerjaan untuk memberikan kepuasan para pekerja pada jabatan pekerjaannya dan 

selalu menyenangi pekerjaan tersebut. Sekarang ini, desain pekerjaan mendapat 

perhatian yang lebih besar karena desain pekerjaan dapat  memengaruhi kinerja  untuk 

pekerjaan-pekerjaan tertentu, terutama pekerjaan-pekerjaan dengan motivasi karyawan 

dapat membuat perbedaan besar. Karakteristik pekerjaan dapat membantu 

membedakan  antara pekerjaan  yang  baik dan pekerjaan yang buruk. Berdasarkan 

hasil penelitian pendahuluan tentang fenomena belum  terjadi pada karyawan Koperasi 

Bakti Group di Kabupaten Pati, bahwa terdapat kecenderungan kurang maksimalnya 

karakteristik pekerjaan sebagaimana data di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Karakteristik Pekerjaan Karyawan pada Koperasi Bakti 

No Karaktertistik Persentase 

1 Variasi keterampilan 83,00 

2 Identitas  tugas 74,00 

3 Signifikansi tugas 78,00 

4 Otonomi 86,00 

5 Umpan Balik 79,00 

Sumber : Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati, 2021. 
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Berdasarkan data di atas terlihat bahwa nilai kurang maksimalnya karakteristik  

pada identitas tugasdengan capaian 74,00 persen. Artinya belum optimalnya nilai 

tingkat sejauh mana penyelesaian pekerjaan secara keseluruhan dapat dilihat hasilnya 

dan dapat dikenali sebagai hasil kinerja karyawan.  

Setiap karyawan kontrak mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang 

disebabkan oleh beberapa hal, misalnya latar belakang sikap, kemampuan, dan minat. 

Keberagaman perilaku tersebut akan mempengaruhi jalannya kegiatan organisasi. 

Peningkatan kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang salah satunya 

seperti karakteristik individu karyawan, dimana karakteristik individu memiliki peran 

yang sangat penting dalam peningkatan kinerja karyawan. Moses, dkk (2019:1-2) 

karakteristik individu merupakan keseluruhan kelakuan dan kemampuan yang ada pada 

individu sebagai hasil dari pembawaan lingkungannya. Karakteristik individu dapat 

diukur dengan sikap, minat dan kebutuhan. Individu membawa nilai yang melekat 

dalam diri yang terbentuk oleh lingkungan dimana ia tinggal, nilai-nilai tersebutlah 

yang nantinya dibawa dalam situasi kerja. 

Budaya Organisasi merupakan wujud anggapan yang dimiliki, diterima, secara 

implisit oleh kelompok dan menentukan bagaimana kelompok tersebut rasakan, 

pikirkan dan bereaksi terhadap lingkungan yang beraneka ragam. (Kreitner dan 

Kinicki, 2018:79). Budaya perusahaan merupakan suatu nilai-nilai yang menjadi 

pedoman sumber daya manusia untuk menghadapi permasalahan eksternal dan usaha 

penyesuaian integrasi dalam perusahaan, sehingga masing-masing anggota perusahaan 

harus memahami nilai-nilai yang ada dan bagaimana mereka harus bertindak dan 

berperilaku. 
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Berdasarkan pengamatan dilapangan dari segi budaya organisasi bekerja 

masih ditemukannya karyawan yang kurang menggunakan waktu secara baik, hal ini 

dilihat dari masih adanya karyawan hadir lewat dari waktu yang ditentukan misalnya 

seharusnya jam masuk kantor adalah pukul 07.00 WIB tetapi hadir lebih dari pukul 

07.00 WIB, dan istirahat pukul 12.00-13.00 WIB tetapi pada kenyataanya masih 

ditemukannya karyawan yang masuk kembali ke kantor pukul 14.00 WIB.  

 Penurunan kepuasan kerja diindikasikan dari capaian standar kepuasan 

karyawan Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati, belum maksimalnya kepuasan 

kerja diindikasikan data persentase kebebasan berinsiatif masih belum optimal 

      Tabel 1.1. 

Capaian Standar Kepuasan Kerja Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati 

 

Keterangan Persentase (%) 

Tugas Pekerjaan 75,5% 

Pengakuan dari Atasan 85,6% 

Kebebasan inisiatif 74,0% 

Gaji 95,0% 

Jaminan kerja 91,3% 

                      Sumber : Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati, 2021. 

 

Permasalahan yang terjadi mengenai kinerja karyawan, dari wawancara yang 

sudah dilakukan, ditemukan indikasi masalah yang terkait dengan kinerja karyawan. 

Dari sekian banyak pekerjaan yang dibebankan kepada karyawan, tidak semua dapat 

diselesaikan oleh karyawan.  Adapun pencapaian target kinerja atas sasaran strategis 

pertama serta analisa dari Indikator Kinerja Utamanya belum mampu mencapai target 

yg tetapkan,akan diuraikan sebagai berikut: 
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Tabel 1.2 

Pencapaian Indeks Kinerja Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati 

 

Indikator kinerja       Satuan 

Tahun 2020 

         Target       Realisasi 
Capaian 

Kinerja (%) 

Indeks Kinerja Poin 85 73 85,88% 

Sumber : Bakti Group di Kabupaten Pati, 2021. 

Beberapa research gap antara lain: Fathur Rahman, Emy Rahmawati dan Setio 

Utomo (2020) dalam meneltiannya menyatakan bahwa karakteristik pekerjaan 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berbeda dengan Lydia Chandra, Jesica 

Cindy Mulyanto, Agustinus Nugroh (2016) yang menyatakan bahwa karakteristik 

pekerjaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Nines Intan Novianti, Naili Farida & Widiartanto (2016) menyatakan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif dan sgnifikan terhadap kinerja karyawan. 

Berbeda dengan penelitian Murni Rahmawati, Kristin Juwita (2019) yang menyatakan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. 

Syahrul Bustomi, Murdjianto, Budi Nurhardjo (2016) dalam penelitiannya 

menyatakan bahwa terdapat karakteristik individu berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Berbeda dengan R Handayati  (2016) yang menyatakan 

bahwa karakteristik indnividu berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Penurunan kepuasan kerja diindikasikan dari capaian standar kepuasan karyawan 

Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati, belum maksimalnya kepuasan kerja 

diindikasikan data persentase kebebasan berinsiatif masih belum optimal. Berdasarkan 
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pemaparan diatas kepuasan kerja sangat berkaitan dengan kinerja karyawan itu sendiri 

sehingga perlu diketahui faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dan kinerja 

karyawan secara langsung. Hasil wawancara terdapat permasalahan karakteristik 

pekerjaan yaitu kurangnya kebebasan karyawan untuk memprioritaskan dan mengatur 

sendiri jadwal pekerjaan yang dibebankan dimana akan berpengaruh pada kepuasan 

kerja dan kinerja mereka. 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini ditetapkan 

perumusan masalah sebagai berikut: 

1.2.1. Bagaimana pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati? 

1.2.3. Bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati? 

1.2.4. Bagaimana pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja karyawan 

karyawan pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati? 

1.2.5. Bagaimana pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan 

pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati? 

1.2.6. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada 

Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati? 

1.2.7. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1.3.1. Menganalisis pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati. 

1.3.2. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati. 

1.3.3. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kepuasan kerja 

karyawan pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati. 

1.3.4. Menganalisis pengaruh karakteristik pekerjaan terhadap kinerja 

karyawan karyawan pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati. 

1.3.5. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan 

pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati. 

1.3.6. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati. 

1.3.7. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Koperasi Bakti Group di Kabupaten Pati. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat teoritis 

Manfaat teoritis penelitian ini adalah sumbangan pemikiran terhadap 

perluasan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama tentang  pengaruh 

karakteristik pekerjaan, karakteristik individu, budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 
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1.4.2. Manfaat praktis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi 

masukan bagi koperasi, sebagai sumbangan pemikiran dan sebagai bahan 

pertimbangan dalam mengatasi permasalahan yang berhubungan dengan 

peningkatan karakteristik pekerjaan, karakteristik individu, budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 

b. Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan yang berguna yaitu 

berupa pengalaman dan membandingkan antara ilmu yang diperoleh 

selama kuliah. 
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