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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di era global saat ini, banyak perusahaan yang mempersiapkan dirinya untuk 

menghadapi persaingan pasar bebas. Sebuah perusahaan harus bisa mengelola sumber 

daya yang ada untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain untuk lebih dapat 

berkembang dan mencapai suatu keunggulan yang kompetitif (Javadi, et al, 2012:211). 

Seorang manajer tidak hanya memanage dalam sektor finansial saja, melainkan juga 

pada sumber daya manusia perlu dikelola secara efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan 

sumber daya manusia yang disebut karyawan sangat berperan aktif dalam stiap 

perusahaan ke arah yang lebih baik (Bedarkar & Pandita, 2014:107). 

Khanifah & Palupiningdyah (2015:201) menyatakan bahwa perusahaan harus 

belajar secara terus menerus dalam mengelola sumber dayanya, terutama sumber daya 

manusia atau karyawannya. Hal tersebut diartikan bahwa karyawan bukanlah benda 

mati, tetapi individu yang memiliki akal pikiran dan perilaku. Menurut Ghoniyah & 

Masurip (2011:119) mengemukakan bahwa faktor sumber daya manusia sangat 

penting bagi kesuksesan perusahaan dalam bersaing pada era globalisasi sekarang ini. 

Kesuksesan tersebut dapat dilihat ketika tujuan - tujuan perusahaan tercapai seluruhnya 

baik jangka panjang maupun jangka pendek. 

Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sumber daya manusia mampu untuk 



2 

 

 

 

merencanakan, mengorganisir, mengarahkan dan menggerakkan faktor yang ada dalam 

sebuah perusahaan, agar perusahaan tersebut dapat terarah sesuai dengan visi dan misi 

yang telah ditetapkan. Menurut Notoatmodjo (2003) mengatakan bahwa manusia 

sebagai salah satu komponen organisasi yang merupakan sumber daya penentu 

tercapainya visi dan misi suatu organisasi. Pengelolaan sumber daya harus dilakukan 

secara akurat dan tepat demi mempertahankan eksistensi kelangsungan hidup 

perusahaan. 

Menurut Fitriastuti (2013:103) menyatakan untuk mencapai suatu 

keberhasilan perusahaan, perusahaan wajib memperhatikan faktor yang utama yaitu 

memaksimalkan kinerja karyawan. Khan et al, (2016:31) mengungkapkan bahwa 

kinerja para karyawan menjadi kunci bagi perusahaan dalam meraih keberhasilan 

dalam persaingan dengan perusahaan lain. Berbagai upaya yang dilakukan oleh 

perusahaan untuk terus menjaga kinerja karyawannya yaitu dengan memberi pelatihan 

untuk meningkatkan Skill dan ability karyawan, menyediakan fasilitas yang menunjang 

pekerjaan, menciptakan suasana kerja yang menyenangkan dan lainnya (Osman et al, 

2016:572). 

Beberapa cara yang dilkakukan untuk dapat mengukur kinerja karyawan, 

salah satunya dengan melihat pencapaian atau prestasi karyawan itu sendiri (Anitha, 

2014:309). Kinerja karyawan yang baik dapat dilihat melalui hasil kerja yang lebih dari 

target yang diberikan perusahaan kepada karyawan. Poernomo & Wulansari 

(2015:191) menyatakan jika aspek kompetensi menjadi dasar baik buruknya kinerja 
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karyawan, selain itu kompetensi yang dimiliki karyawan berbeda satu dengan yang 

lainya, sehingga menyebabkan perbedaan hasil kinerja antar karyawan. 

Untuk menjaga kinerja karyawan agar dapat optimal, perusahaan perlu 

melakukan evaluasi (Riyadi, 2011:40). Evaluasi yang dimaksudkan yaitu sebuah 

kontrol agar ada perbaikan kualitas baik pada kinerja maupun kompetensi karyawan 

yang dapat terus terjadi. Peningkatan kualitas kinerja dan kompetensi karyawan 

menjadi aspek penting agar perusahaan dapat berkembang. Hal tersebut juga menjadi 

modal bagi perusahaan untuk dapat survive dalam bersaing pada era global. 

Untuk meningkatkan kualitas, setiap perusahaan perlu melakukan analisa 

mendalam terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor 

pertama yang bisa mempengaruhi kinerja karyawan ialah motivasi. Motivasi berperan 

penting untuk menentukan baik buruknya kinerja karyawan (Rizwan et al, 2014;36). 

Motivasi membentuk bagaimana sikap karyawan dalam bekerja maupun berperilaku 

dalam perusahaan. Omollo (2015;88) menyatakan jika karyawan memiliki motivasi 

yang baik, maka dapat berdampak pada peningkatan skill sehingga kinerjanya 

maksimal dan dapat meraih tujuan perusahaan. 

Beberapa penelitian terdahulu yang menguji hubungan kedua variabel 

tersebut. Pada penelitian Al Hawary & Banat (2017;54) menghasilkan temuan bahwa 

motivasi secara materiil dan non materiil memiliki pengaruh signifikan pada kinerja 

karyawan. Hal tersebut didukung penelitian Zameer et al (2014;293) menunjukkan 

bahwa motivasi memegang peran penting bagi kinerja karyawan pada perusahaan di 

Pakistan. 
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Meskipun beberapa penelitian menemukan adanya keterkaitan antara motivasi 

dan kinerja karyawan, terdapat pula temuan penelitian yang menunjukkan hasil 

berbeda. Murti & Srimulyani (2013;10) mengemukakan tidak ada pengaruh signifikan 

antara motivasi dan kinerja karyawan. Pada penelitian dari Nahdluddin & Maftukhah 

(2015:219) mengungkapkan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Dengan adanya perbedaan tersebut menjadi dasar untuk pengujian 

kembali keterkaitan antara dua variabel. 

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah budaya organisasi 

dalam suatu perusahaan. Budaya organisasi bertujuan untuk membantu perusahaan 

dalam mencapai suatu tujuan. Tercapainya tujuan perusahaan dapat terjadi dengan 

adanya kesesuaian antara nilai yang ada pada budaya organisasi dan nilai yang di anut 

oleh karyawan. Apabila terjadi kecocokan, budaya organisasi dapat tertanam kuat pada 

pola pikir bahkan perilaku karyawan dan berfungsi sebagai alat preventif bagi perilaku 

menyimpang seperti korupsi, sabotase dan lainnya. 

Nazir (2015:31) mengungkapkan budaya organisasi terlihat dari filosofi, nilai-

nilai dan norma yang dijadikan pegangan bagi karyawan dalam bekerja dan dan 

berperilaku dalam perusahaan. Pedoman tersebut menjadikan identitas bagi 

perusahaan. Oleh karena itu budaya organisasi secara tidak langsung dapat membentuk 

sikap karyawan dalam bekerja, berperilaku serta bertanggung jawab pada tugas – tugas 

yang diberikan. Artinya perilaku karyawan juga dapat dijadikan cermin bagaimana 

identitas budaya dalam perusahaan. 
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Hubungan budaya organisasi dengan kinerja karyawan, telah ditemukan 

beberapa hasil penelitian ilmiah yang menunjukkan adanya keterkaitan satu sama lain. 

Penelitian Uddin et al (2013;63) menemukan bahwa organisasi berpengaruh signifikan 

dengan kinerja karyawan pada perusahaan telekomunikasi di Bangladesh. Pada 

penelitian tersebut dijelaskan jika budaya organisasi bukan hanya sebagai kewajiban 

untuk berkomitmen kepada perusahaan saja, melainkan karyawan telah menganggap 

bahwa dirinya sendiri telah menjadi bagian dari perusahaan. 

 Hasil penelitian lain menurut Harwiki (2016;288) menemukan bahwa tidak ada 

pengaruh signifikan antara budaya organisasi dan kinerja karyawan pada koperasi 

wanita di Jawa Timur. Perbedaan hasil penelitian tersebut, menjadi landasan untuk 

pengujian kembali hubungan kedua variabel pada penelitian ini. 

Selain motivasi dan budaya organisasi, faktor ketiga yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan yaitu kepuasan kerja. George (2015;317) menyatakan 

bahwa kepuasan kerja dialami oleh karyawan yang merasa puas dengan dukungan 

perusahaan terhadap karyawan dalam segala hal. Secara umum, karyawan akan selalu 

menilai suatu situasi yang berkaitan dengan pekerjaan maupun budaya kerja untuk 

mengevaluasi apakah sudah sesuai dengan harapan dari karyawan. 

Beberapa penelitian terdahulu dilakukan untuk menguji keterkaitan kepuasan 

kerja dengan kinerja karyawan. Penelitian Afaru et al, (2014;606) menyatakan 

kepuasan kerja perlu dipelihara agar dapat meningkatkan kinerja karyawan. Karyawan 

yang bahagia terhadap pekerjaan yang dikerjakan ialah karyawan yang mengalami 

kepuasan kerja dan karyawan tersebut menghasilkan output yang memuaskan bagi 
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perusahaan. Noor et al (2016) menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja juga erat dengan motivasi, beberapa penelitian telah dilakukan 

untuk mengetahui untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja. 

Penelitian Putra & Frianto (2013) mengungkapkan motivasi baik secara intrinsic 

maupun ekstrinsik memiliki pengaruh kuat pada kepuasan kerja pada perusahaan PT. 

Semen Gresik. Selain itu penelitian Brahmasari & Suprayetno (2005) menyatakan 

kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh motivasi kerja pada kinerja karyawan. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan motivasi kerja tidak berpengaruh secara langsung 

kepada kinerja jika tidak dipengaruhi oleh kepuasan kerja karyawan.  

Kepuasan kerja memiliki kaitan erat dengan budaya organisasi. Alvi et al 

(2014;36) menyatakan bahwa salah satu elemen penting yang dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawaan adalah budaya organisasi. Pada penelitiannya dijelaskan 

bahwa budaya organisasi yang mendukung dan budaya organisasi memiliki pengaruh 

signifikan paling kuat terhadap kepuasan kerja karyawan pada perusahaan kimia di 

Pakistan. Dalam penelitian Mengenci (2015;521) menegaskan bahwa salah satu faktor 

penting yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yaitu budaya organisasi. 

Penelitian lain menunjukkan bahwa kepuasan kerja dapat menjadi variabel 

mediasi bagi pengaruh budaya organisasi dan kinerja karyawan. Penelitian Sangadji 

(2013;10) mendukung hasil tersebut dimana budaya organisasi memiliki pengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja. 
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Temuan dari beberapa penelitian menjadi dasar untuk menambahkan 

kepuasan kerja sebagai variabel mediasi pada konsep hubungan motivasi, budaya 

organisasi dan kinerja karyawan dalam penelitian ini.  

  PT Bank Jateng merupakan salah satu bank Badan Usaha Milik Daerah Jawa 

Tengah yang berdiri pada tanggal 6 April 1963 sebagai bagian dari program pemerintah 

daerah untuk membantu pembangunan daerah yang berada di Jawa Tengah. PT Bank 

Jateng khususnya di Wilayah Koordinator Pati memiliki 5 Kantor cabang, dan masing-

masing Kantor Cabang memiliki Kantor Cabang Pembantu. Kantor Cabang meliputi 

Kantor Cabang Pati, Rembang, Blora, Kudus dan Jepara. 

Kepercayaan, Pelayanan, Keamanan serta Kepuasan konsumen merupakan 

kegiatan utama yang wajib dimiliki oleh perusahaan jasa terutama dalam dunia 

perbankan khususnya Bank Jateng. Karena dengan adanya faktor Kepercayaan, 

Pelayanan, Keamanan serta Kepuasan nasabah merupakan hal yang utama bagi 

perusahaan perbankan untuk terus maju dan faktor inilah yang menjadi andalan utama 

Bank Jateng selama ini, khususnya Bank Jateng Cabang se koordinator Pati, untuk 

dapat bersaing dengan bank umum maupun bank swasta lainnya yang ada di sekitar 

perusahaan.  

Berikut ini merupakan data keluhan nasabah pada Bank Jateng Cabang Se 

Koordinator Pati, peneliti melalukan pra-survey dan dari hasil yang didapatkan keluhan 

yang terjadi Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati dinilai baik berdasarkan data 

yang dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut : 
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Tabel 1.1 

Data Keluhan Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati tahun 2020 

No Keterangan Keluhan Capaian (%) 

1 Keluhan secara lisan 5 

2 Keluhan secara tulisan 2 

Jumlah 7 

 

Berdasarkan table 1.1 dijelaskan bahwa keluhan nasabah secara keseluruhan 

sebesar 7 %, dari hasil capaian keluhan paling banyak terdapat pada keluhan nasabah 

secara lisan sebanyak 5 %, hal ini meliputi keluhan uang ATM yang habis, kartu ATM 

tertelan di ATM serta penarikan uang di ATM uang tidak keluar, hal ini disebabkan 

karena dalam pengelolaan ATM di Bank Jateng masih dikelola oleh petugas sendiri, 

sehingga penanganan agak lambat karena petugas PIC ATM keliling untuk mengecek 

ATM di daerah-daerah yang ada mesin ATM. Sedangkan keluhan secara tulisan 

pengambilan uang di ATM bank lain yang menyebabkan ATM tertinggal. 

Perlu diketahui bahwa dalam rangka mencapai visi dan misi perusahaan 

menetapkan beberapa tujuan yang diselaraskan bagi stakeholders yaitu antara lain 

memberikan pelayanan prima dengan kualitas terbaik dengan nilai tambah kepada 

nasabah demi terpeliharanya hubungan kemitraan dengan nasabah yang 

berkesinambungan. Peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Bank Jateng 

dapat mendorong tercapainya keberhasilan bisnis perbankan (Bank Jateng) pada saat 

ini maupun yang akan datang. Dengan persaingan bisnis perbankan nasional yang 
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sangat ketat pada saat ini, salah satu bank BUMD yang terkemuka di Indonesia, yaitu 

PT. Bank Jateng melakukan terobosan - terobosan untuk memperbaiki segala 

kekurangan, baik dari sumber daya manusia, teknologi, dan pelayanannya. 

Jika jumlah karyawan yang banyak, maka perusahaan berpikir bagaimana 

perusahaan tersebut dapat memanfaatkan dan mengoptimalkan kinerja karyawannya.  

Berikut ini merupakan data untuk mengetahui kinerja karyawan pada Bank 

Jateng Cabang Se Koordinator Pati, peneliti melalukan pra-survey dan dari hasil yang 

didapatkan kinerja yang terjadi Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati dinilai baik 

berdasarkan data yang dapat dilihat pada tabel 1.2 berikut : 

Tabel 1.2 

Data Kinerja Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati tahun 2020 

No Kegiatan Tugas Pokok Target (%) Capaian (%) 

1 Mengawasi serta melakukan koordinasi kegiatan 

operasional 

100 100 

2 Memimpin kegiatan pemasaran dalam perbankan 100 95 

3 Memonitoring Kegiatan Operasional perusahaan 100 100 

4 Memantau Prosedur Operasional Manajemen Resiko 100 97 

5 Melakukan Pengembangan kegiatan operasional 100 100 

Rata-rata 96 

 Sumber: Bank Jateng, 2020 

Berdasarkan table 1.2 dijelaskan bahwa kinerja karyawan secara keseluruhan 

sebesar 96 %, sehingga capaian kinerja karyawan belum bisa terlaksana dengan apa 
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yang sudah di targetkan oleh perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya kelalaian 

karyawan yang terjadi selama menjalankan tugas yang diberikan sehingga tanggung 

jawab sebagai karyawan dalam melaksanakan tugas belum maksimal, maka perlua 

adanya peningkatan kinerja karyawan. 

Hal ini diasumsikan bahwa karyawan adalah salah satu asset penting yang 

dimiliki oleh perusahaan dan dibutuhkan dalam melakukan proses pelayanan kepada 

nasabah. Adapun persoalan yang akan muncul bagaimana menghasilkan karyawan 

yang memiliki kinerja yang baik, Karena dengan kinerja yang baik akan menghasilkan 

suuatu produktivitas kerja yang diharapkan oleh perusahaan, sehingga apa yang 

diinginkan oleh perusahaan dapat tercapai. Begitu juga sebaliknya, apabila kinerja 

karyawan menurun maka produktivitas kerja perusahaan akan terganggu dan target dari 

perusahaan tidak akan tercapai. 

Berikut ini merupakan data pencapaian laba pada Bank Jateng Cabang Se 

Koordinator Pati pada bulan agustus 2021 berdasarkan data tiap cabang yang dapat 

dilihat pada tabel 1.3 berikut: 

Tabel 1.3 

Data pencapaian Laba Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati tiap cabang 

No Cabang Target (%) Capaian (%) Keterangan 

1 Pati 100 101,0 Tercapai 

2 Jepara 100 98,6 Belum 

3 Blora 100 78,6 Belum 

4 Kudus 100 80,9 Belum 
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5 Rembang 100 99,1 Belum 

Rata-rata 93,3  

 Sumber: Bank Jateng, Agustus 2021 

Berdasarkan table 1.3 dijelaskan bahwa target laba secara keseluruhan Bank 

Jateng Cabang se Koordinator Pati pada bulan Agustus 2021 sebesar 93,3 %, sehingga 

capaian target laba belum bisa terlaksana sesuai target yang sudah diberikan oleh 

perusahaan. Hal ini dikarenakan adanya suatu kondisi di tiap cabang yang biayanya 

jauh lebih besar daripada pendapatan yang didapatkan, sehingga pencapaian laba 

belum bisa maksimal 100%. Pada tabel diatas Cabang pati merupakan satu – satunya 

cabang yang target labanya terpenuhi bahkan melebihi dari target yaitu sebesar 101 %. 

Rifdah Abadiyah dan Didik Purwanto (2016) pernah melakukan penelitian 

tentang pengaruh budaya organisasi, kompensasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja 

Pegawai Bank di Surabaya disimpulkan bahwa Budaya organisasi berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja dimana dengan adanya budaya organisasi yang baik akan 

menumbuhkan kepuasan pada pegawai, jika kepuasan yang dimiliki oleh Bank mandiri 

syariah tidak memiliki  konflik antara pimpinan dan bawahan, maka kepuasan kerja 

berpengaruh terhadap kinerja dengan adanya kepuasan kerja yang dimiliki karyawan 

bank mandiri syariah maka dapat meningkatkan kinerja pegawai secara otomatis 

kinerja pegawai menjadi lebih baik. 

Penelitian yang dilakukan Rizaldi (2017) mengemukakan bahwa kepuasan 

kerja memediasi hubungan motivasi dengan kinerja karyawan tetapi sebaliknya 
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penelitian oleh Rahmawati (2016) menyatakan bahwa kepuasan kerja tidak dapat 

memediasi pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan riset gap diatas perlu dilakukan penelitian kembali yaitu dengan 

judul  Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Mediasi ( Studi Pada Bank Jateng Cabang 

Se Koordinator Pati ).   

 

1.2 Perumusan Masalah 

Manusia merupakan sumber daya yang paling menentukan dalam pencapaian 

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Permasalahan di perusahaan ini terkait dengan 

adanya indikasi menurunnya kinerja karyawan yang ditunjukkan oleh banyaknya 

keluhan nasabah dan belum tercapainya target penilaian kinerja PT. Bank Jateng 

Cabang se koordinator Pati setiap tahunnya. Dalam penjelasan permasalahan tersebut, 

maka pengembangannya sebagai berikut:   

a. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Jateng 

Cabang Se Koordinator Pati? 

b. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Bank 

Jateng Cabang Se Koordinator Pati? 

c. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada Bank Jateng 

Cabang Se Koordinator Pati? 

d. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pada karyawan 

Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati? 
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e. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja pada karyawan Bank 

Jateng Cabang Se Koordinator Pati? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Menganalisis Pengaruh Motivasi kerja terhadap Kinerja karyawan pada Bank 

Jateng Cabang Se Koordinator Pati. 

b. Menganalisis pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada 

Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati. 

c. Menganalisis pengaruh Kepuasan Kerja Karyawan terhadap Kinerja Karyawan 

pada Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati. 

d. Menganalisis pengaruh Budaya organisasi terhadap Kepuasan kerja Karyawan 

pada Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati. 

e. Menganalisis pengaruh Motivasi kerja terhadap Kepuasan Kerja Kaaryawan 

Bank Jateng Cabang Se Koordinator Pati. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Aspek Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan berguna untuk karyawan agar karyawan 

mengerti dan memahami sejauh mana motivasi kerja, budaya organisasi 

dan kepuasan kerja dapat membantu meningkatkan kinerja mereka dalam 
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mencapai tujuan organisasi. 

b. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan bagi organisai tentang 

pentingnya motivasi kerja, budaya organisasi dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja karyawan dan masukan kepada organisasi agar dapat menghasilkan 

karyawan yang kinerja baik dan maksimal. 

2. Aspek Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya bahan kepustakaan dan kontribusi 

pada pengembangan teori, terutama yang berkaitan denga manajemen sumber 

daya manusia, serta tambahan wacana penelitian empiris bagi akademisi dan 

pertimbangan teori untuk melakukan penelitian - penelitian selanjutnya 

terutama terkait tema hubungan motivasi kerja dan budaya organisasi dengan 

kinerja. 

 


