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1  PENDAHULUAN 
  

  

  

Latar Belakang 

 

 

Pada masa sekarang ini landasan sukses untuk keunggulan bersaing bagi 

perusahaan–perusahaan adalah bagaimana mengelola manajemen sumber daya  

manusianya secara efektif yang akan meningkatkan profitabilitas yang tinggi 

dapat memenuhi kebutuhan organisasi dan, pemegang saham dan investor 

(Melinda dan Zulkarnain 2004). Sumber daya terpenting suatu organisasi adalah 

sumber daya manusia, orang-orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas 

dan usaha mereka kepada organisasi (Handoko 2008). Ada suatu pemikiran bahwa 

sumber daya manusia sebagai salah satu faktor produksi tidak lain merupakan 

unsur utama dalam menciptakan dan merealisasikan peluang bisnis (asset make 

possibility, people make it happen) (Moeljono 2006). Memaksimalkan 

kemampuan yang ada pada karyawan harus terus menerus diupayakan. Setiap 

karyawan selain dituntut untuk memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan, juga harus mempunyai pengalaman, motivasi, disiplin diri, dan 

semangat kerja tinggi. Manajemen SDM yang efektif dapat memenuhi kebutuhan 

karyawan dalam beberapa cara sejalan dengan daya tahan perusahaan, perluasan 

dan peningkatan profitabilitas, menyediakan keamanan kerja, dan lebih banyak 

peluang karir serta upah yang tinggi  Schuler dan Jackson (1997). Karyawan 

memandang kerja bukan semata–mata sebagai sumber penghasilan akan tetapi 

wadah untuk memberikan sesuatu yang berarti bagi perusahaan dan memandang 

kerja sebagai suatu kesempatan untuk mengembangkan diri dan karir 

(Atmosoeprapto 2001). 

Jika kinerja karyawan baik maka kinerja perusahaan juga akan meningkat 

yang menuju pada pencapaian tujuan perusahaan. Membahas tentang kinerja 

karyawan tidak akan terlepas dengan adanya faktor-faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja seseorang. Mengingat permasalahan sangat kompleks, 

maka pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan harus cermat dalam mengamati 

sumber daya yang ada.  

Persoalannya adalah bagaimana dapat menciptakan sumber daya manusia 

yang dapat menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan perusahaan dapat 

tercapai. Budaya perusahaan merupakan faktor yang dapat mempengaruhi 

terciptanya motivasi kerja dan meningkatkan kinerja karyawan. Budaya 

perusahaan yang tidak kondusif dapat mengakibatkan rendahnya motivasi dan 

kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan. 

Konsep budaya perusahaan dalam beberapa dekade ini dipercaya sebagai 

salah satu alat untuk mencapai keunggulan perusahaan yang dapat membedakan 

antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain. Saat ini budaya perusahaan 

dipandang sebebagai bagian dari organisasi atau community dan dianggap penting 

sebagai bagian dari perusahaan (Darmadi dan Gustomo 2012). Setiap perusahaan 

mempunyai budaya yang unik dan berbeda. Bagi perusahaan, budaya merupakan 

satu hal yang sangat penting karena kemampuannya untuk mengarahkan perilaku 

para anggota perusahaan ke tujuan yang dikehendaki. Budaya perusahaan 
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merupakan norma, nilai – nilai, asumsi, kepercayaan, filsafat, kebiasaan 

organisasi yang dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin, 

dan anggota perusahaan yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru 

serta diterapkan dalam aktivitas perusahaan sehingga mempengaruhi pola pikir, 

sikap, dan perilaku anggota perusahaan dalam melakukan pekerjaanya, melayani 

para konsumen, dan mencapai tujuan perusahaan. Anggota perusahaan, pegawai 

atau karyawan adalah penggerak operasi perusahaan, jika kinerja pegawai baik, 

maka kinerja perusahaan juga akan meningkat. 

Berfungsinya budaya perusahaan akan mempunyai dampak positif yang 

sangat kuat terhadap perilaku para anggotanya termasuk kesadaran untuk 

meningkatkan kinerjanya, budaya perusahaan yang kuat akan meningkatkan 

tanggung jawab besar dari setiap individu anggota perusahaan  sehingga akan 

berupaya semaksimal mungkin untuk menampilkan kinerja maksimal dengan 

inisiatif sendiri tanpa harus selalu diperintah atau diawasi.  

Menurut Robins dalam Hakim dan Kusdiyanto (2010) budaya perusahaan 

atau disebut juga budaya organisasi membentuk sejumlah fungsi dalam suatu 

organisasi, yaitu: (1) budaya mempunyai suatu peranan dalam menetapkan tapal 

batas, artinya budaya menciptakan perbedaan yang jelas antara satu organisasi 

dengan organisasi yang lain, (2) budaya membawa suatu rasa indentitas bagi 

anggota organisasi, (3) budaya mempermudah timbulnya komitmen pada area 

yang lebih luas daripada kepentingan individu seseorang, (4) budaya dapat 

meningkatkan kemantapan sistem, (5) budaya berfungsi sebagai mekanisme 

pembuatan makna dan kendali yang memandu dan membentuk sikap serta 

perilaku karyawan.  

Budaya perusahaan akan selalu mempengaruhi kondisi dasar dan perilaku 

individu anggota yang ada di dalamnya. Tingkatan pengaruh yang dialami 

masing–masing individu akan berbeda, namun setiap orang pasti akan terkena 

dampak, mengalami atau merasakan pengaruh budaya perusahaan tersebut. 

Pengaruh budaya perusahaan tersebut melebihi pengaruh faktor lain dalam 

organisasi, seperti struktur, sistem manajemen dan lain–lain. Ini adalah suatu 

keadaan yang sangat diharapkan oleh para pimpinan sehingga tidak bersusah 

payah mengarahkan perilaku anggota khususnya ketika budaya perusahaan itu 

telah tertanam kuat pada karyawannya.  

Menurut Putranto (2012) budaya organisasi/perusahaan yang kuat akan 

mempengaruhi setiap perilaku karyawanya. Budaya perusahaan yang kuat juga 

akan membimbing setiap individu ke arah yang sama, menciptakan lingkungan 

kerja yang nyaman, menciptakan tingkat motivasi yang luar biasa pada karyawan 

dan memberikan kebebasan berinovasi bagi karyawan. Kondisi ini akan 

mempengaruhi pandangan karyawan terhadap perusahaan sebagai wadah formal 

yang memberikan kesempatan kepada individu untuk berkarir dan berkarya dalam 

perusahaan (Kotter dan Hesket 1997). 

Selain faktor budaya perusahaan, faktor yang mempengaruhi kinerja 

(Mangkunegara 2001) adalah motivasi yang terbentuk dari sikap pegawai dalam 

menghadapi situasi kerja. Hasil penelitian Intani (2013) terdapat pengaruh yang 

signifikan positif antara motivasi kerja terhadap kinerja, semakin baik motivasi 

kerja yang diberikan terhadap pegawai dan dikelola dengan baik maka semakin 

baik kinerja. Pemberian motivasi harus diarahkan dengan baik menurut prioritas 

dan dapat diterima dengan baik oleh karyawan, motivasi dapat diberikan untuk 
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setiap karyawan dengan bentuk yang berbeda-beda. Motivasi yang tinggi seorang 

karyawan  dalam bekerja akan memberikan yang terbaik bagi suatu organisasi, hal 

inilah yang menyebabkan motivasi memberikan kontribusi yang penting bagi 

setiap organisasi (Palagia 2012). Untuk meningkatkan kinerja karyawan selain 

dipengaruhi budaya organisasi juga dipengaruhi oleh motivasi yang bersifat 

intrinsik maupun ekstrinsik (Gultom 2014). 

Penelitian hubungan antara variabel budaya perusahaan dengan motivasi 

kerja dan kinerja karyawan dilakukan di PT. Rekayasa Industri (Rekind). 

Penelitian juga dilakukan dengan melihat profil responden seperti usia, jenis 

kelamin, masa kerja, tingkat pendidikan, status karyawan dan unit kerja  agar 

lebih diketahui tingkat kritis masing-masing variabel. Rekind adalah perusahaan 

yang bergerak dalam bidang kontraktor  Engineering Procurement & 

Construction (EPC). Penerapan budaya perusahaan yang sedang dilakukan 

diharapkan dapat memberikan pengaruh yang cukup besar, khususnya bila budaya 

itu kuat (strong culture) sehingga perusahaan dapat mempertahankan kinerja 

unggul dalam menghadapi pertumbuhan sales yang semakin naik secara 

significant. Selain daripada itu, budaya perusahaan dapat mengarahkan para 

karyawan agar mempunyai kompetensi yang lebih untuk dapat bersama-sama 

mencapai tujuan. Rekind mempunyai visi menjadi perusahaan kelas dunia di 

bidang industri EPC yang terintegrasi dan misi membangun industri nasional yang 

lebih baik di bidang kimia, mineral dan energi. Oleh karena itu disusunlah  budaya 

perusahaan yaitu sistem nilai-nilai yang diyakini semua anggota perusahaan dan 

yang dipelajari, diterapkan serta dikembangkan secara berkesinambungan, 

berfungsi sebagai perekat, dan dapat dijadikan acuan berperilaku dalam organisasi 

untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan. Agar selalu sebagai 

pemenang  dalam menghadapi persaingan global dan terus berkembang dalam 

perubahan bisnis  diterapkanlah budaya perusahaan yang unggul dengan 

menerapkan Integrity, Focus on Customer, Professional, Team Work, Innovation 

dan Concern for People dijadikan nilai inti (Core Values) dari keseluruhan nilai – 

nilai yang dikembangkan di perusahaan PT. Rekayasa Industri. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

 

Penerapan budaya perusahaan akan menjadi suatu faktor penting dalam 

menentukan keberhasilan atau kegagalan perusahaan dalam waktu  yang akan 

datang. Budaya perusahaan akan mempengaruhi kenerja karyawan dan juga 

budaya perusahan dapat meningkatkan motivasi kerja yang dapat menaikan 

kinerja karyawan.  

Permasalahan yang akan dianalisa dalam penelitian ini adalah variabel 

budaya perusahaan dilihat hubungannya dengan motivasi kerja dan kinerja 

karyawan, pengaruh motivasi kerja dan kinerja dikaitkan dengan profil responden 

seperti usia, jenis kelamin, masa kerja, pendidikan, status karyawan dan kelompok 

unit kerja.  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana penerapan budaya perusahaan, motivasi kerja dan kinerja di 

lingkungan karyawan di PT Rekayasa Industri ? 
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2. Bagaimana hubungan budaya perusahaan dengan motivasi kerja dan kinerja ?  

3. Bagaimana pengaruh variabel budaya perusahaan terhadap motivasi kerja dan 

kinerja ?  

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian, tujuan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Menganalisis dan menggambarkan profil budaya perusahaan,motivasi kerja 

dan kinerja karyawan di lingkungan  perusahaan.  

2. Menganalisis hubungan budaya perusahaan dengan motivasi kerja dan kinerja 

karyawan.  

3. Menganalisis pengaruh variabel budaya perusahaan dengan motivasi kerja dan 

kinerja  

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat sebagai 

berikut : 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat menyediakan informasi hubungan antara 

budaya perusahaan, motivasi kerja dan kinerja , serta menyediakan analisa 

hubungan budaya perusahaan sebagai salah satu alat untuk meningkatkan 

motivasi kerja dan peningkatan kinerja karyawan pada perusahaan agar dapat 

bersaing secara kompetitif. 

2. Bagi pembaca, penelitian ini untuk menambah wawasan keilmuan serta 

sebagai salah satu bahan referensi untuk melakukan penelitian lanjutan yang 

berhubungan dengan budaya perusahaan. 

3. Bagi peneliti ini merupakan kesempatan untuk mengembangkan  dan 

menerapkan teori dan pengetahuan lain yang diperoleh khususnya pada 

pendalaman ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) selama 

memempuh masa pendidikan di MB IPB. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian adalah untuk mengetahui hubungan budaya 

perusahaan terhadap motivasi kerja dan kinerja karyawan yang nantinya akan 

dapat memberikan alternatif strategi dan inisiatif-inisiatif baru dalam membantu, 

serta mengembangkan peningkatan kinerja karyawan di PT. Rekayasa Industri 

  




