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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Organisasi pada dasarnya adalah suatu wadah atau tempat dua orang atau 

lebih yang berkumpul, bekerjasama secara rasional, sistematis, terencana, 

terorganisasi, terpimpin, dan terkendali, dalam memanfaatkan sumber daya (uang, 

material, mesin, metode, lingkungan), sarana prasarana, data, dan lain sebagainya 

yang digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. 

Memiliki ikatan kerjasama guna mewujudkan suatu tujuan bersama. Orang-orang 

yang ada di dalam suatu organisasi mempunyai suatu keterkaitan yang terus 

menerus (Ismainar, 2015). Berdasarkan pendapat tersebut menunjukkan bahwa 

organisasi adalah suatu sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan yang telah 

menjadi kesepakatan bersama antar anggota organisasi. 

Pada organisasi di perusahaan swasta yang berorientasi pada profit, yang 

menjadi tujuan perusahaan tidak hanya pada pencapaian laba namun juga mampu 

bertahan dalam persaingan dengan perusahaan lain (kompetitor). Pencapaian tujuan 

perusahaan dapat tercapai apabila didukung oleh kerja sama tim yang solid. 

Menurut Setiyanti (2012) kerja sama biasanya dilakukan atas dasar tujuan yang 

sama, yaitu tujuan yang hendak dicapai. Di dalam pengelolaan suatu perusahaan 

sangat diperlukan adanya suatu kerja sama kelompok (teamwork), karena 

penggerak kegiatan operasional perusahaan adalah manusia, bukan mesin, 

komputer atau yang lainnya. Nzewi et al. (2015) menjelaskan bahwa kerja sama 
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adalah proses menggunakan tim dalam menyelesaikan tugas-tugas dalam 

organisasi. Kerja sama sering terdiri dari minimal dua orang yang bekerja sama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Hanaysha (2016) kerja sama 

dipandang sebagai tindakan karyawan yang bersama-sama mencapai tujuan tertentu 

atau menempatkan kepentingan masing-masing anggota untuk mencapai 

kepentingan kelompok. 

Membangun suatu tim yang kuat di dalam perusahaan memang tidak mudah 

karena berkaitan dengan perilaku anggota atau orang-orang dalam suatu organisasi 

yang terkadang tidak memiliki kesamaan visi dan misi dalam membangun 

perusahaan, padahal kerja sama tim atau kelompok yang baik akan tercipta jika 

setiap anggota tim atau kelompok memiliki komitmen yang sama. Setiyanti (2012) 

menjelaskan bahwa terciptanya kerja sama yang baik di dalam suatu organisasi 

akan berimplikasi pada lingkungan kerja yang harmonis antar anggota kelompok 

sehingga dalam melaksanakan pekerjaan mereka merasa ada dalam satu keluarga. 

Apabila ada masalah dalam penyelesaian pekerjaan akan lebih mudah diselesaikan 

secara kekeluargaan, sedangkan menurut Agwu (2015) kerja sama tim adalah 

strategi yang memiliki potensi meningkatkan kinerja organisasi, sehingga perlu 

terus dijaga dari waktu ke waktu. 

Pentingnya kerja sama dalam suatu organisasi juga disadari oleh pengelola 

usaha Raja Interglobal. Hal ini dikarenakan melalui kerja sama tim akan 

menghasilkan sinergi positif yang terkoordinasi dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Raja Interglobal berdiri sejak 25 Februari 2014, perusahaan berdomisili dan 

berproduksi di Surabaya. Raja Interglobal bergerak di bidang food and beverage, 
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khususnya di bidang frozen food. Raja Interglobal memproduksi dendeng dan abon 

yang berasal dari jantung pisang dalam bentuk frozen food. Perusahaan 

memanfaatkan jantung pisang sebagai bahan baku karena selama ini masyarakat 

lebih banyak memanfaatkan buahnya dan daunnya, padahal jantung pisang dapat 

juga dikonsumsi. Kelebihan produk Raja Interglobal yang menggunakan jantung 

pisang sebagai bahan baku adalah: 1) sarat akan gizi dan lebih sehat; 2) tidak 

mengandung unsur hewani; 3) baik untuk dikonsumsi oleh masyarakat luas; 4) lebih 

higienis dan tahan lama. 

Pengelolaan Raja Interglobal selama ini dilakukan oleh lima orang 

mahasiswa IBM dengan komposisi kepemilikan saham yang merata yaitu masing-

masing 20% seperti yang ditunjukkan oleh Tabel 1.1.  

Setiap anggota pendiri perusahaan Raja Interglobal memiliki jabatan dan 

tanggung jawab berbeda-beda yang tercantum dalam deskripsi kerja masing-

masing, sehingga tugas dan tanggung jawab tidak saling tumpang tindih. 

Pembagian tugas ini berdasarkan kompetensi dari masing-masing anggota 

kelompok. Sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab untuk mengisi posisi 

penting termasuk adil. Tugas dan tanggung jawab setiap anggota dalam usaha Raja 

Interglobal dijelaskan dalam Tabel 1.1. 
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Tabel 1. 1 Deskripsi kerja di Raja Interglobal 

Nama Jabatan Deskripsi kerja 

Angger Titokusuma Pemimpin Memonitor dan mengontrol kebijakan dan 

strategi perusahaan 

Alif Akbar Setiawan Pemasaran Memasarkan, menganalisa dan mengevaluasi 

kepuasan konsumen terhadap produk 

Chornellius Surjaatmadja Keuangan Membuat laporan keuangan dan memastikan 

kondisi keuangan perusahaan 

Vincentius Robert 

 

Produksi Memastikan dan menganilisis kualitas 

produksi 

Ali Sidiq Muntaha 

 

Operasional Menganalisa total kebutuhan barang dan 

mengatur penyediaan, pengadaan dan 

pengiriman barang 

Sumber:  data internal perusahaan, diolah 

  Masing-masing pemilik saham meskipun memiliki tugas dan tanggung 

jawab yang berbeda-beda namun dalam pengelolaan Raja Interglobal saling terbuka 

dan bekerja sama sehingga setiap orang mampu mengeluarkan potensi terbaiknya 

untuk mencapai target dan tujuannya yang telah disepakati bersama. Masing-

masing anggota pendiri menyadari pentingnya kerja sama dalam mengelola Raja 

Interglobal, namun dalam perjalanan bisnis ada beberapa kendala dan hambatan 

yang menyebabkan terjadinya permasalahan dalam kerja sama tim terutama terkait 

koordinasi. Kesibukan dari masing-masing pemilik saham menyebabkan 

koordinasi antar unit kerja menjadi berjalan kurang baik. Hal ini juga disadari 

dengan sering terjadinya kesalahpahaman antar setiap anggota. Beberapa kendala 

dan hambatan tersebut secara rinci dijelaskan dalam Tabel 1.2. 

Tabel 1. 2 Kendala dan hambatan di Raja Interglobal 

No Kendala/hambatan Penjelasan 

1 Tidak hadir rapat Hal ini dikarenakan setiap anggota memiliki 

kesibukan masing-masing. 

2 Kesalahan pengambilan keputusan karena 

kurang koordinasi 

Kejadian ini terjadi saat pembelian mesin, 

Karena kurang koordinasi mengakibatkan 

salahnya pembelian ukuran mesin. 

3 Misscommunication dalam masalah 

produksi 

Pembelian bahan baku sering kali tidak 

sesuai dengan kapasitas produksi. 

Sumber: data internal perusahaan, diolah 
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Teamwork atau kerja sama adalah sekelompok orang dengan kemampuan, 

talenta, pengalaman dan latar belakang yang berbeda yang berkumpul bersama-

sama untuk mencapai satu tujuan dalam satu atau lebih kegiatan. Indikatornya 

terlihat pada kinerja organisasinya (Marpaung, 2014:36). Hal ini didukung oleh 

penelitian Nzewi et al. (2015) menunjukkan ada hubungan yang signifikan antara 

kerja sama tim dengan kinerja organisasi di perusahaan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut menunjukkan kerja sama adalah suatu sistem yang berhubungan dengan 

kinerja organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yang sudah disepakati 

bersama. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti tentang “Peran Kerja 

Sama Tim Dan Kinerja Individual Dalam Meningkatkan Kinerja Raja 

Interglobal”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah yang diambil 

dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana peran kerja sama tim dan kinerja individual dalam meningkatkan 

kinerja Raja Interglobal?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui peran kerja sama tim dan kinerja individual dalam 

meningkatkan kinerja Raja Interglobal. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian 

selanjutnya terkait peran kerja sama tim dan kinerja individual dalam meningkatkan 

kinerja organisasi. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi pembelajaran bagi 

penulis untuk memahami ilmu yang didapat selama perkuliahan di Universitas 

Ciputra Surabaya untuk diimplementasikan pada bisnis. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Hasil penelitian yang dilakukan dapat memberikan manfaat dalam 

mengelola Raja Interglobal terutama dalam menganalisis peran kerja sama tim dan 

kinerja individual dalam meningkatkan kinerja perusahaan di masa yang akan 

datang. 

 

  


