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 BAB I 
 

PENDAHULUAN 
	

1.1  Latar Belakang  

Asher Jaya Makmur terbentuk pada tanggal 20 Januari 2014, pada awal 

mulanya bergerak pada bidang jasa yang diberi nama Esus Delivery yang 

menyediakan jasa pengiriman seperti dokumen, paket, makanan pada daerah 

Surabaya. Seiring berjalannya waktu Esus Delivery berfokus pada pengiriman 

makanan untuk daerah Universitas Ciputra, dikarenakan penulis beserta rekan-

rekan melihat adanya keterbatasan pilihan makanan yang tersedia di lingkungan 

Universitas Ciputra.  

Penulis beserta rekan-rekan berinisiatif untuk menyediakan jasa 

pengiriman di Surabaya dengan harga yang terjangkau sehingga dapat menjadi 

pilihan makan siang bagi mahasiswa dan karyawan yang berada di daerah sekitar 

Universitas Ciputra, setelah berjalannya pengiriman di daerah Universitas Ciputra 

Esus Delivery mencoba perluasan ke daerah Universitas Kristen Petra. Penulis 

dan rekan-rekan melihat adanya peluang di daerah UC Walk yang masih belum 

ada yang menjual nasi babi, sehingga penulis dan rekan-rekan mencari supplier 

yang dapat diajak kerjasama dengan Asher Jaya Makmur.  

Asher Jaya Makmur mendapatkan supplier yang setuju dengan 

bekerjasama dengan Asher Jaya Makmur berdirilah gerai makanan pertama Asher 

Jaya Makmur yang menjual nasi babi di daerah UC Walk, yakni Esus Point. Gerai 
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tersebut didirikan pada tanggal 18 Agustus 2015 di depan depot Mi Ujung 

Pandang UC Walk.  

Penulis melihat dari awal berdiri pada tahun 2014 hingga saat ini pada 

tahun 2016, penjualan perusahaan Asher Jaya Makmur tidak stabil. Hal ini 

disebabkan karena pembukaan gerai yang tidak sesuai jadwal dan gerai sering 

tutup lebih awal tetapi masih ada permintaan dari konsumen akan nasi babi yang 

dijual di gerai Esus yang tidak dapat dipenuhi, serta penulis dan rekan-rekan tidak 

berani untuk memasang target yang lebih tinggi yang dapat menyebabkan 

kerugian besar. Gambar 1.1 menunjukkan laporan omzet penjual Asher Jaya 

Makmur 2015-2016 

	

Gambar 1.1 Omzet Penjualan Asher Jaya Makmur 
Sumber : Internal Perusahaan Asher Jaya Makmur (2016) 
 

Gambar 1.1 merupakan grafik omzet penjualan Asher Jaya Makmur mulai 

bulan September 2015 hingga bulan Juni 2016. Grafik menunjukkan penjualan 

Asher Jaya Makmur yang tidak stabil dalam kurun waktu 7 bulan tersebut. 
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Penjualan yang tidak stabil tersebut mempengaruhi kinerja perusahaan Asher Jaya 

Makmur. 

Menurut Marcyola (2013: 5), terdapat tujuh faktor yang mempengaruhi 

kinerja seseorang dalam suatu perusahaan. Tujuh faktor tersebut antara lain 

loyalitas, semangat kerja, kepemimpinan, kerjasama, prakarsa, tanggung jawab, 

dan pencapaian target.  

Berdasarkan tujuh faktor yang mempengaruhi kinerja tersebut, penulis 

ingin mengetahui faktor apakah yang paling berpengaruh pada kinerja perusahaan 

Asher Jaya Makmur. Penulis melakukan pra survey kepada anggota Asher Jaya 

Makmur serta dosen-dosen fasilitator yang pernah membimbing Asher Jaya 

Makmur mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan Asher 

Jaya Makmur.	

Tabel 1.1  Hasil Pra Survey Mengenai Masalah Utama yang Mempengaruhi Kinerja Asher 
Jaya Makmur 

Nama	 Jabatan	 Hasil Pilihan Survey	
(maksimal 2)	

Michael Sugianto	 CEO Asher Jaya Makmur	 Pencapaian target dan tanggung jawab	
Tommy Hartono	 HRD Asher Jaya Makmur	 Kerjasama	

Chirstine Jienardy	 COO Asher Jaya Makmur	 Kerjasama dan tanggung jawab	
Damianty Devina	 CFO Asher Jaya Makmur	 Semangat kerja dan kerjasama	
Catherine Liliani	 Fasilitator Project	 Prakarsa	
Cliff Kohardinata	 Fasilitator Project	 Semangat kerja	

Dean M. R.	 Fasilitator Project	 Semangat kerja dan pencapaian target	
Sumber : Hasil Wawancara via Line Messanger (2016) 

Tabel 1.1 merupakan hasil pra survey yang dilakukan oleh peneliti untuk 

mengetahui masalah utama yang mempengaruhi kinerja perusahaan Asher Jaya 

Makmur. Hasil dari pra survey tersebut menunjukkan pendapat dari anggota 

perusahaan dan dosen fasilitator bahwa semangat kerja dan kerjasama tim adalah 

faktor yang mempengaruhi kinerja dalam perusahaan. Hasil dari pra survey 

tersebut menjadi acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian ini. 
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Hasibuan dalam Musani (2014) menyatakan bahwa semangat kerja adalah 

keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaannya dengan baik 

serta berdisiplin untuk mencapai kecakapan yang maksimal. Menurut teori ini, 

semangat kerja yang tinggi akan merangsang karyawan untuk berkarya dan 

beraktifitas lebih baik. 	

Definisi kerjasama tim menurut Marnung dalam Widyaswari et al. (2016: 

29), kerjasama dalam tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki 

sinergisitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama tim. Syani 

dalam Widyaningtyas dan Farid (2014: 239) mengememukakan bahwa kerjasama 

tim adalah suatu bentuk interaksi sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas 

tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu 

dan saling memahami aktivitas masing-masing. 

Definisi kinerja menurut Marnung dalam Widyaswari et al. (2016: 29) 

kerjasama dalam tim akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki sinergisitas 

bagi individu-individu yang tergabung dalam kerjasama tim. 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang tersebut, maka penulis ingin 

melakukan penelitian dengan judul “Peranan Semangat Kerja dan Kerjasama Tim 

Terhadap Kinerja Perusahaan Asher Jaya Makmur”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

            Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dari 

penelitian ini adalah:	

1. Bagaimana peranan semangat kerja terhadap kinerja perusahaan Asher 

Jaya Makmur? 

2. Bagaimana peranan kerjasama tim terhadap kinerja perusahaan Asher 

Jaya Makmur? 

	

1.3  Tujuan Penelitian 

	 Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penelitian ini adalah:	

1. Untuk mengetahui peranan semangat kerja terhadap kinerja 

perusahaan Asher Jaya Makmur. 

2. Untuk mengetahui peranan kerjasama tim terhadap kinerja perusahaan 

Asher Jaya Makmur. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

 Hasil penelitian yang dilakukan peneliti diharapkan dapat menjadi 

referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat memberikan 

gambaran dari hasil penelitian peranan semangat kerja dan kerjasama tim 

terhadap kinerja perusahaan. Hal lainnya juga dapat memberikan 

pengetahuan tambahan bagi peneliti lainnya.  
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1.4.2. Manfaat Praktis 

 Hasil penelitian yang dilakukan terhadap perusahaan Asher Jaya 

Makmur dapat memberikan manfaat terhadap pelaku usaha baik yang 

akan mendirikan bisnis ataupun yang sudah bergerak di bidang bisnis. 

	


