
1 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sumber daya manusia manusia memiliki posisi sangat strategis dalam 

organisasi, artinya unsur manusia memegang peranan penting dalam melakukan 

aktivitas untuk mencapai tujuan. Untuk itulah eksistensi sumber daya manusia 

dalam organisasi sangat kuat. Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam 

setiap kegiatan organisasi karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan penentu 

terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif 

karyawan meskipun alat-alat yang dimiliki perusahaan begitu canggihnya 

(Hasibuan,2003). Oleh karena itu keberhasilan suatu perusahaan tidak hanya 

tergantung dengan teknologi perusahaan melainkan juga tergantung pada aspek 

sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. Sehingga suatu perusahaan 

membutuhkan sumber daya manusia yang potensial, baik pemimpin maupun 

karyawan dapat memberikan kontribusi yang baik dan melaksanakan tugas 

dengan optimal untuk mencapai tujuan perusahaan. Karena semua kegiatan 

perusahaan akan melibatkan tindakan sumber daya manusia yang ada didalamnya. 

Sebagai suatu perusahaan dealer otomotif, Dealer Harpindo Jaya Motor 

Pati mempunyai suatu tujuan, yaitu mengharapkan suatu hasil yang baik serta 

memuaskan sesuai dengan apa yang telah ditentukan sebelumnya dalam hal ini 

menghasilkan karyawan yang profesional di bidangnya. Tujuan tersebut akan 

dapat dicapai secara efektif dan efisien jika dilakukan secara bersama-sama. Ini 
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mengandung arti bahwa organisasi merupakan alat yang sangat diperlukan dalam 

mencapai tujuan bersama. Organisasi bisa melakukan kinerjanya dengan efisien 

dan efektif jika tetap dalam kaidah karakteristiknya, yaitu mempertimbangkan 

struktur, status hierarki, peran, dan norma yang ada (James I. Gibson, 1985). 

Kinerja itu sendiri dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain iklim organisasi, 

etos kerja dan disiplin kerja. 

Iklim organisasi memberikan kekuatan lingkungan yang dapat 

mempengaruhi organisasi. Iklim organisasi yang baik bisa dilihat dari tingkah 

laku setiap orang, hubungan atau kerja sama yang baik dari setiap anggotanya, 

penataan susunan organisasi secara rapi dan prosedur kerja dalam organisasi 

tersebut. Etos kerja memberikan gambaran tentang pandangan dan sikap 

seseorang terhadap kerja. Etos kerja ini bisa bersifat positif atau negatif sehingga 

dapat mempengaruhi organisasi (Barkah, 2002). Sedangkan disiplin kerja 

merupakan merupakan bentuk ketaatan dari perilaku seseorang dalam mematuhi 

ketentuan-ketentuan ataupun peraturanperaturan tertentu yang berkaitan dengan 

pekerjaan, dan diberlakukan dalam suatu organisasi (Subekti D, 2001). Disiplin 

kerja perlu dimiliki oleh setiap orang agar kehidupan organisasi bisa aman, tertib 

dan lancar. 

Dealer Harpindo Jaya Motor Pati menyadari sepenuhnya peran sumber 

daya manusia (SDM) sebagai subjek dan sumber penciptaan nilai organisasi, 

karena itu manajemen mempunyai komitmen untuk terus menerus 

mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan. 

Berdasarkan survei pendahuluan, peneliti mendapatkan informasi mengenai 
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disiplin dan motivasi serta kinerja karyawannya melalui Kepala Bagian Sumber 

Daya Manusia (SDM) yang menyebutkan bahwa bahwa rendahnya kinerja 

karyawan dan kinerja perusahaan pada akhir-akhir ini mengalami penurunan, hal 

ini terlihat dari beberapa indikator antara lain iklim organisasi yang kurang 

kondusif. Faktor lain yang menyebabkan kinerja karyawan rendah juga dapat 

dilihat dari adanya etos kerja dari karyawan yang masih rendah. Etos kerja 

merupakan sikap, pandangan, kebiasaan, ciri-ciri atau sifat mengenai cara bekerja 

yang dimiliki seseorang, suatu golongan atau suatu bangsa. Etos kerja yang tinggi 

tentunya rutinitas tidak akan membuat bosan, bahkan mampu meningkatkan 

prestasi kerjanya. Hal yang mendasari etos kerja tinggi di antaranya keinginan 

untuk menjunjung tinggi mutu pekerjaan, maka individu yang mempunyai etos 

kerja tinggi akan turut serta memberikan masukan-masukan ide di tempat kerja. 

Tabel 1.Data Awal Kinerja Karyawan Harpindo Jaya Motor Pati 

Tahun 2018 

No Variabel Prosentase (%) 

1 Iklim Organisasi 20,8% 

2 Etos Kerja 20% 

3 Disiplin Kerja 12,5% 

Jumlah Keselurahan 165,8% 

Rata-rata 55,2% 

 Sumber: Data Primer, 2018 

 
Kemudian rendahnya disiplin kerja karyawan dalam menjalankan tugas 

dan fungsinya menjadi salah satu pemicu rendahnya kinerja karyawan dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Faktor kedisiplinan memegang peranan yang amat 

penting dalam pelaksanaan kerja karyawan karena disiplin kerja menjadi salah 

satu faktor yang dapat mendorong terciptanya kinerja karyawan, disiplin kerja 

dalam hal ini tidak hanya diartikan sebagai kepatuhan dalam kehadiran, tetapi 



4 
 

 

lebih dari itu disiplin meliputi semua sikap, tingkah laku dan perbuatan yang 

sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan organisasi baik tertulis maupun 

tidak. 

Hasil penelitian terdahulu menjadi acuan pengujian pengaruh iklim 

organisasi, disiplin kerja, dan etos kerja dari Ramli Dodi, Mukhlis Yunus, dan 

Amri (2013) yang menyatakan bahwa kinerja karyawan berpengaruh terhadap 

kinerja organisasi, iklim organisasi, etos kerja dan disiplin kerja berpengaruh 

positif dan signifikan, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa iklim organisasi, 

etos kerja dan disiplin kerja secara simultan berpengaruh terhadap kinerja 

organisasi. Sama halnya menurut Ekawati (2017) yang menyatakan bahwa iklim 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai atau karyawan. Menurut Jundah, 

dkk (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa disiplin kerja juga 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap prestasi kerja karyawan. Berbeda 

halnya menurut Debora Vanesa (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa 

secara parsial iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Secara parsial etos kerja berpengaruh positif tetapi tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dilakukan suatu penelitian 

dengan judul: “Analisis Pengaruh Iklim Organisasi, Etos Kerja, dan Disiplin 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Pada Harpindo Jaya Motor 

Pati)”. 
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1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian latar belakang, maka yang menjadi fokus peneliti dalam 

penyusunan skripsi ini adalah: 

1.2.1 Variabel independen dalam penelitian ini adalah Iklim Organisasi, Etos 

Kerja, dan Disiplin Kerja. 

1.2.2 Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja karyawan.  

1.2.3 Lokasi penelitian ini di Dealer Harpindo Jaya Motor Pati. 

1.2.4 Responden dalam penelitian ini adalah Karyawan Harpindo Jaya Motor 

Pati. 

1.2.5 Penelitian ini akan dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan. 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Dealer Harpindo Jaya Motor Pati menyadari sepenuhnya peran sumber 

daya manusia (SDM) sebagai subjek dan sumber penciptaan nilai organisasi, 

karena itu manajemen mempunyai komitmen untuk terus menerus 

mengembangkan potensi SDM secara konsisten dan berkesinambungan. Akan 

tetapi, menurut Kepala MSDM Dealer Harpindo Jaya Motor Pati  yang 

menyebutkan bahwa rendahnya kinerja karyawan dan kinerja perusahaan pada 

akhir-akhir ini mengalami penurunan,  ini terlihat dari beberapa indikator antara 

lain iklim organisasi, disiplin kerja, dan etos kerja yang kurang kondusif. Dalam 

penelitian ini permasalahan yang dihadapi dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1.3.1 Apakah terdapat pengaruh signifikan iklim organisasi terhadap kinerja 

karyawan Harpindo Jaya Motor Pati? 
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1.3.2 Apakah terdapat pengaruh signifikan etos kerja terhadap kinerja karyawan 

Harpindo Jaya Motor Pati? 

1.3.3 Apakah terdapat pengaruh signifikan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan Harpindo Jaya Motor Pati? 

1.3.4 Apakah terdapat pengaruh signifikan iklim organisasi, etos kerja, dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Harpindo Jaya Motor Pati? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian dilakukan tentunya memiliki beberapa tujuan. Adapun 

yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1.4.1 Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh yang signifikan antara iklim 

organisasi terhadap kinerja karyawan Harpindo Jaya Motor Pati. 

1.4.2 Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh yang signifikan antara etos 

kerja terhadap kinerja karyawan Harpindo Jaya Motor Pati. 

1.4.3 Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh yang signifikan antara 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan Harpindo Jaya Motor Pati. 

1.4.4 Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh yang signifikan antara iklim 

organisasi, etos kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

Harpindo Jaya Motor Pati. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kajian atau referensi bagi 

penelitiaan selanjutnya yang berhubungan dengan iklim organisasi, etos kerja, dan 

disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Selain itu dapat memberikan kontribusi 

bagi pengembangan teori ilmu manajemen pada konsentrasi sumber daya 

manusia. 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Penelitian ini juga dapat menambah pengetahuan dan memperkaya ilmu serta 

memahami MSDM, khususnya menyangkut kinerja karyawan. Penelitian ini 

dijadikan sarana sebagai upaya pengaplikasian teori-teori yang sudah 

didapatkan selama perkuliahan dengan melihat keadaan yang sebenarnya di 

lapangan dengan salah satunya memecahkan permasalahan yang sedang 

dihadapi oleh perusahaan. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan pengetahuan yang lebih 

banyak kepada karyawan dalam bekerja di sebuah instansi perusahaan agar 

hasil kerjanya lebih baik, dapat meningkatkan kinerjanya sehingga dapat 

memberi kontribusi yang maksimal bagi instansi perusahaan. 

 

 

 

 

 


