
I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

 Pada dasarnya suatu usaha yang bergerak dalam sektor jasa khususnya 

dalam bidang distribusi makanan dan minuman, sangat membutuhkan dukungan 

modal yang besar, kepercayaan, dan sumberdaya manusia (SDM) yang 

profesional. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan satu sama lain dan merupakan 

suatu kesatuan, serta tenaga penggerak yang dapat menyehatkan perusahaan 

dalam mengembangkan kegiatan usahanya. Sebagaimana diketahui bersama, 

hingga saat ini perekonomian Indonesia masih belum menunjukkan tanda-tanda 

pemulihan yang kuat seperti yang diharapkan.  

Untuk mengatasi keadaan tersebut dan dalam rangka menghadapi 

persaingan bebas di era globalisasi ini maka setiap perusahaan di Indonesia harus 

mempunyai suatu persiapan yang komprehensif dengan meningkatkan daya saing 

dan keunggulan dalam semua sektor. Salah satu upaya dalam meningkatkan daya 

saing bagi suatu perusahaan yaitu dengan mempersiapkan sumberdaya manusia 

yang tangguh dan berkualitas sehingga dapat menjadi suatu keunggulan tersendiri. 

Dengan demikian sumberdaya manusia merupakan faktor yang sangat 

penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Menurut Mangkunegara (2001) 

manajemen sumberdaya manusia merupakan suatu penerapan pendekatan 

sumberdaya manusia dimana secara bersama-sama terdapat dua tujuan yang ingin 

dicapai, yaitu : (1) tujuan untuk perusahaan dan (2) tujuan untuk karyawan. Dua 

kepentingan tujuan tersebut tidak dapat dipisahkan dalam kesatuan kebersamaan 
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yang utuh. Jika ada tujuan yang tidak tercapai maka pendekatan manajemen 

sumberdaya manusia dinilai gagal. 

Adapun budaya perusahaan menjadi salah satu alat agar perusahaan dapat 

mencapai tujuannya dan merupakan salah satu cara untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan (Atmosoeprapto, 2001). Selain itu, pemahaman karyawan akan 

budaya perusahaan sangat mempengaruhi efektivitas sumberdaya manusia yang 

juga berarti mempengaruhi kinerja karyawan itu sendiri dan pada akhirnya 

mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Budaya perusahaan dapat dikatakan juga sebagai suatu sistem nilai 

bersama dan dipergunakan oleh anggota organisasi sebagai pedoman mereka 

dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota organisasi. Budaya menekankan 

arti penting pada pengetahuan atau intelektualitas maupun akal budi yang dimiliki 

oleh individu, kelompok, atau golongan tertentu, dimana budaya akan tumbuh 

menjadi identitas kelompok atau golongan, karena budaya dapat berperan dalam 

memperkuat nilai-nilai dan keyakinan anggota kelompok yang selaras dengan 

nilai-nilai kelompok, serta dapat berperan pula sebagai alat kontrol untuk menolak 

nilai dan keyakinan anggota kelompok yang tidak selaras dengan kelompok. 

  PT. Expand Mulia Samudra (yang selanjutnya akan disebut PT. EMS) 

merupakan perusahaan distribusi makanan yang beroperasi di Tangerang memiliki 

budaya perusahaan yaitu “cocotefasera” (competence, communication, team work, 

fairness, self control, rationality). Dalam menghadapi persaingan di bidang 

distribusi produk makanan nasional dimana perusahaan distribusi makanan 

berperan cukup penting, mengingat fungsinya yang bersifat penyalur dari 

produsen makanan sampai kepada konsumen end user, diperlukan sumberdaya 
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manusia yang mampu menerapkan budaya perusahaan dalam aktivitasnya sebagai 

karyawan. Oleh karenanya demi memenangkan persaingan di antara para 

distributor makanan dan minuman, pihak manajemen PT. EMS menyadari 

pentingnya kontribusi SDM terhadap usaha untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Salah satu cara perusahaan untuk menciptakan SDM yang handal dan kreatif 

adalah dengan meningkatkan kinerja karyawan melalui penerapan budaya 

perusahaan secara menyeluruh. Adapun kinerja merupakan hasil atau tingkat 

keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam 

melaksanakan tugas dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan 

sesuatu pekerjaan yang diminta. Kinerja merupakan suatu fungsi dari motivasi dan 

kemampuan dimana dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus 

memiliki derajat kesediaan dan tingkat kemampuan tertentu. Kesediaan dan 

keterampilan seseorang tidaklah cukup efektif untuk mengerjakan sesuatu tanpa 

pemahaman yang jelas tentang apa yang akan dikerjakan dan bagaimana 

mengerjakannya. Dalam menjalankan fungsinya, kinerja tidak berdiri sendiri, 

tetapi berhubungan kuat dengan kepuasan kerja dan tingkat imbalan, dan 

dipengaruhi juga oleh keterampilan dan sifat-sifat individu. Sedangkan penilaian 

kinerja merupakan suatu proses yang dilakukan perusahaan dalam mengevaluasi 

kinerja pekerjaan seseorang.  Sistem penilaian kinerja yang tidak lengkap dan 

menyeluruh akan menimbulkan kekecewaan dan ketidakpuasan bagi beberapa 

kelompok yang dinilai. Hal ini dapat berakibat pada penurunan motivasi kerja 

yang pada akhirnya mengakibatkan penurunan kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. 
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Berdasarkan informasi dari pihak manajemen PT. EMS Tangerang, 

terdapat beberapa permasalahan utama yang teridentifikasi dalam perusahaan, 

antara lain adalah : 

(1) Belum pernah dilakukan suatu penilaian terhadap penerapan budaya 

perusahaan kepada para karyawan sehingga belum dapat diketahui secara 

pasti seberapa besar pemahaman karyawan akan budaya perusahaan.  

(2) Belum adanya track record pengamatan atasan terhadap kinerja bawahan 

secara menyeluruh dari waktu ke waktu.  

  Dengan melihat penjelasan tersebut maka peneliti menganggap perlu 

untuk menganalisis tingkat pemahaman karyawan terhadap nilai budaya 

perusahaan yang berhubungan dengan motivasi kerja dan kinerja karyawan 

sehingga nanti hasilnya dapat dipergunakan oleh pihak manajemen demi 

perbaikan kinerja perusahaan di masa mendatang. 

1.2. Perumusan masalah 

 Dalam menghadapi persaingan yang cukup ketat di bisnis distribusi 

makanan dan minuman, maka setiap perusahaan distribusi dituntut untuk memiliki 

keunggulan dan daya saing tinggi dengan semua sumberdaya yang dimilikinya. 

PT. EMS Tangerang yang telah menjalankan standar ISO 9002:2000 harus dapat 

mengembangkan perusahaannya sehingga dapat menghadapi persaingan ketat di 

antara para distributor dengan memiliki daya saing yang tinggi serta menghindari 

hal-hal yang dapat merugikan seperti menurunnya kinerja perusahaan yang dapat 

disebabkan oleh ketidakmengertian dan kurangnya pengetahuan karyawan 

terhadap budaya perusahaan serta rendahnya kinerja karyawan.  
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Berdasarkan uraian tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan yang 

akan diteliti, yaitu : 

1. Apakah nilai-nilai budaya perusahaan dapat dipahami dan diterapkan oleh 

karyawan PT. EMS Tangerang, jika belum dipahami mengapa demikian? 

2. Bagaimana hubungan antara pemahaman budaya perusahaan dengan motivasi 

kerja dan kinerja karyawan di PT. EMS Tangerang ? 

3. Bagaimana solusi pembenahan terhadap pelaksanaan pemahaman budaya 

perusahaan yang sesuai dengan harapan karyawan di PT. EMS Tangerang ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Dari permasalahan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis tingkat pemahaman dan penerapan nilai-nilai budaya perusahaan 

pada karyawan PT. EMS Tangerang . 

2. Menganalisis hubungan pemahaman nilai-nilai budaya perusahaan dengan 

motivasi kerja dan kinerja karyawan di PT. EMS Tangerang dengan 

pengelompokkan berdasarkan umur (≤25 tahun, 26-35 tahun, dan ≥36 tahun), 

jabatan (pelaksana, supervisor, dan manajer/direktur), pendidikan (sarjana,dan 

bukan sarjana), divisi (pemasaran, logistik, dan administrasi/umum), dan masa 

kerja (≤1 tahun, dan >1 tahun), sehingga dapat dilakukan implikasi 

manajerialnya dalam perusahaan tersebut. 

3. Memberikan solusi pembenahan terhadap pelaksanaan pemahaman budaya 

perusahaan yang sesuai dengan harapan karyawan di PT. EMS Tangerang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memperkaya konsep-

konsep budaya perusahaan terhadap peningkatan kinerja karyawan serta 

menambah bahan referensi dalam melakukan penelitian lebih lanjut bagi peneliti 

lain. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat praktis 

berupa masukan bagi PT. EMS Tangerang untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan strategi manajemen sumberdaya manusia di masa yang akan 

datang. Selain itu secara umum baik bagi penulis maupun pembaca penelitian ini 

diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang manajemen sumberdaya 

manusia khususnya mengenai hubungan budaya perusahaan dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan. 

1.5. Ruang Lingkup 

Objek penelitian dibatasi pada hubungan pemahaman budaya perusahaan 

dengan motivasi kerja dan kinerja karyawan PT. EMS Tangerang. Responden 

diambil dari jumlah karyawan secara keseluruhan. 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

 

 




