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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Sumber daya manusia atau karyawan merupakan salah satu sumber daya yang 

penting dalam suatu perusahaan dan sering disebut sebagai ujung tombak untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Keberhasilan perusahaan ditentukan oleh beberapa faktor 

salah satu faktor terpenting adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan sangatlah 

penting karena karyawan adalah pelaku yang menjalankan kegiatan perusahaan dari 

mulai perencanaan eksekusi hingga evaluasi. 

Setiap pegawai mempunyai karakteristik yang berbeda-beda yang disebabkan 

oleh beberapa hal, misalnya latar belakang sikap, kemampuan, minat dan faktor lainnya 

dari pegawai itu sendiri. Keberagaman perilaku tersebut akan mempengaruhi jalannya 

kegiatan organisasi. Peningkatan kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor 

yang salah satunya seperti karakteristik individu pegawai, dimana karakteristik individu 

memiliki peran yang sangat penting dalam peningkatan kinerja pegawai. Individu 

membawa nilai yang melekat dalam diri yang terbentuk oleh lingkungan dimana ia 

tinggal, nilai-nilai tersebutlah yang nantinya dibawa dalam situasi kerja. Oleh karena 

itu, nilai-nilai dari setiap individu yang berbeda – beda satu dengan yang lainnya harus 

diketahui oleh suatu organisasi agar dapat digunakan untuk menilai pegawai yang 

potensial. 
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Suparyadi, (2015:451) komitmen organisasi merupakan sikap yang 

menunjukkan lebih dari sekedar keanggotaan formal, tetapi juga meliputi sikap 

menyukai organisasi dan kesediaan untuk mengusahakan tingkat upaya yang tinggi 

bagi kepentingan organisasi demi mencapai tujuannya. Berdasarkan definisi ini, dalam 

komitmen organisasi tercakup unsur loyalitas terhadap perusahaan, keterlibatan dalam 

pekerjaan, dan identifikasi terhadap nilai-nilai dan tujuan perusahaan. Karyawan yang 

menunjukkan komitmen organisasinya, ada keinginan untuk memberikan tenaga dan 

tanggung jawab untuk kesejahteraan dan keberhasilan organisasi atau perusahaan 

tersebut.  

Salah satu sarana penting pada manajemen sumber daya manusia dalam sebuah 

orgaisasi adalah terciptanya kepuasan kerja para karyawan. Kepuasan kerja merupakan 

salah satu faktor penting yang mempengaruhi kepuasan hidup, karena sebagian besar 

waktu manusia dihabiskan di tempat kerja. Robbins, (2013:74) menyatakan bahwa 

kepuasan kerja perasaan positif tentang pekerjaan, yang dihasilkan dari evaluasi 

karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat tinggi kepuasan kerja memegang perasaan 

positif tentang pekerjaan nya, sementara orang dengan tingkat rendah memegang 

perasaan negatif.   

Selanjutnya adapun faktor lain yang berhubungan dengan sikap pegawai adalah 

motivasi. Pada dasarnya setiap aktifitas yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh 

suatu kekuatan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut 

motivasi. Motivasi kerja pegawai dalam suatu organisasi dapat dianggap sederhana dan 

dapat pula menjadi masalah yang kompleks, karena pada dasarnya manusia mudah 

untuk dimotivasi dengan memberikan apa yang menjadi keinginannya. Masalah 
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motivasi kerja dapat menjadi sulit dalam menentukan imbalan dimana apa yang 

dianggap penting bagi seseorang karena sesuatu yang penting bagi seseorang belum 

tentu penting bagi orang lain. Menurut Maslow dalam Triatna (2015:86), kebutuhan 

seseorang itu terentang dari kebutuhan yang paling bawah sampai kebutuhan yang 

paling tinggi. Maslow mengemukakan lima hierarki kebutuhan bagi manusia, yaitu 

kebutuhan dasar, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri. Apabila lima 

kebutuhan ini dapat terpenuhi, maka dengan sendiri seseorang akan mampu 

memberikan hasil kerja yang optimal. 

PT Bank BRI cabang Pati menganalisa dan meningkatkan kinerja setiap 

karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan.Tentunya tujuan perusahaan akan lebih 

mudah tercapai apabila didorong dengan kinerja karyawan baik. Salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi. Hasil penelitian Kharis 

(2016) menyebutkan bahwa motivasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Selain itu, setiap  karyawan memliki karakteristik yang melekat pada diri 

masing-masing karyawan dan berbeda satu sama lain. Karakteristik tersebut terbentuk 

dari lingkungan sekitar. Karakteristik individu karyawan memiliki dampak yang sangat 

nyata pada perilaku individu dalam melakukan pekerjaan, karena karakteristik terbawa 

kedalam lingkungan kerja. Perbedaan latar belakang kehidupan dan lingkungan 

menyebabkan karakter individu karyawan PT Bank BRI cabang Pati tentu berbeda-

beda pula pengaruhnya terhadap kinerja dan cara kerja. Komitmen organisasi perlu di 

perhatikan oleh menejemen karena karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap 

suatu perusahaan, akan melakukan upaya yang terbaik demi tercapainya tujuan 

perusahaan.  Kepuasan kerja merupakan hasil dari persepsi mengenai seberapa baik 
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pekerjaan mereka memberikan nilai yang diharapkan. Semakin sesuai harapan seorang 

karyawan dengan kenyataan maka seseorang karyawan tersebut akan puas hal ini akan 

berdampak pada sikap positif pada pekerjaan. Kinerja karyawan pada Bank BRI cabang 

Pati selama tahun 2016-2019 menunjukan bahwa kinerja karyawan belum optimal 

karena belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan PT Bank BRI cabang Pati. 

Fenomena masalah yang terjadi di Bank BRI cabang Pati tersebut menjadi tantangan 

bagi manajemen untuk mengetahui faktor-faktor yang sekiranya bisa berpengaruh 

kaitannya dengan usaha untuk meningkatkan kinerja karyawan agar tercapai tujuan dan 

target bank PT BRI Cabang Pati. 

Sepanjang tahun 2019 karyawan PT. Bank BRI Cabang Pati menunjukkan 

tingkat absensi yang flukuatif, Toleransi absensi adalah batas diperbolehkannya 

karyawan tidak masuk kerja biasanya karena sakit dan kematian keluarga. Sehingga 

para karyawan tidak di perbolehkan tidak masuk jika tidak ada izin atau kejelasan yang 

pasti, Tingkat absensi karyawan tersebut dapat dilihat pada table 1.2 di bawah ini   
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Tabel 1.1 

Absensi Karyawan PT. Bank BRI Cabang Pati pada Tahun 2019 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Jumlah Tidak 

Hadir  

Tingkat 

Absensi % 

Januari 148 2 1,35% 

Februari 148 4 2,70% 

Maret 149 3 2,01% 

April 147 2 1,36% 

Mei  147 4 2,72% 

Juni  147 3 2,04% 

Juli  147 5 3,40% 

Agustus 147 4 2,72% 

September 148 4 2,70% 

Oktober 148 2 1,35% 

Nopember  148 3 2,03% 

Desember 148 4 2,70% 

Rata-Rata  0,82 

       Sumber : Bank BRI Cabang Pati, 2019 

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa masih adanya tingkat 

ketidakhadiran kerja menunjukkan bahwa tingkat paling tinggi pada bulan Juli 

mencapai 3,40%. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurang optimalnya karyawan 

dalam hal komitmen organisasinya. 

Research gap dalam penelitian ini adalah  Wa Ode Hardiyanty Lenna, Ansir, 

dan Riski Amalia Madi (2018) dalam penelitiannya menyatakan bahwa karakteristik 

individu berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Berbeda dengan Betrics Traci 

Runtulalo, S.L.H.V Joyce Lapian, Hendra N. Tawas (2018) yang menyatakan bahwa 

karakteristik individu berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

pegawai. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Permasalahan penelitian ini terdiri dari karakteristik individu yang belum optimal 

adalah kemampuan pemecahan masalah secara individu, sepanjang tahun 2019 

karyawan PT. Bank BRI Cabang Pati menunjukkan tingkat absensi yang flukuatif. 

Tanggung jawab pegawai dalam melaksanakan pekerjaan belum sesuai dengan yang 

diharapkan, masih kurangnya inisiatif pegawai, dimana pegawai tidak menggunakan 

seluruh waktu kerjanya dengan hal lain diluar pekerjaan, yaitu ketika ada beberapa 

tugas yang belum dilaksanakan oleh beberapa pegawai. Sehubungan dengan 

permasalahan tersebut, pertanyaan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1.2.1. Apakah karakteristik individu berpengaruh terhadap motivasi karyawan 

PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati? 

1.2.2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap motivasi karyawan PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati? 

1.2.3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap motivasi karyawan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati? 

1.2.4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Cabang Pati? 

1.2.5. Apakah karakteristik individu berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati? 

1.2.6. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati? 

1.2.7. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati? 
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1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini dijabarkan sebagai berikut: 

1.3.1. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap motivasi karyawan PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati. 

1.3.2. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap motivasi karyawan PT. 

Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati. 

1.3.3. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap motivasi karyawan PT. Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati? 

1.3.4. Menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Cabang Pati? 

1.3.5. Menganalisis pengaruh karakteristik individu terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati? 

1.3.6. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati. 

1.3.7. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan melalui 

motivasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Sejalan dengan tujuan penelitian sebagaimana yang telah penulis rumuskan di 

atas, maka manfaat penelitian ini adalah :  

1.4.1. Manfaat Teoritis  
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Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai karakteristik 

individu, komitmen organisasi, kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan 

motiva 

si sebagai variabel intervening PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang 

Pati. 

1.4.2. Kegunaan Praktis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap 

karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Cabang Pati, khususnya berkaitan 

dengan karakteristik individu, komitmen organisasi, kepuasan kerja dengan motivasi 

sebagai variabel intervening. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


