
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu organisasi atau perusahaan melakukan proses operasionalnya dengan 

menggunakan sumber daya-sumber daya yang ada, diantaranya sumber daya manusia, 

modal, teknologi, dan alam. Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, maka perlu adanya 

dukungan dan kerjasama yang baik dari semua sumber daya tersebut. Sedangkan pada 

suatu organisasi atau perusahaan, sumber daya manusia memiliki peranan yang vital dan 

tidak dapat digantikan dalam proses mencapai tujuan perusahaan. Rusmayanti (2013) 

menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang 

dapat membuat sumber daya lainnya berjalan. Kualitas dan kapabilitas sumber daya 

manusia menjadi penentu kemajuan dan keberhasilan suatu perusahaan dalam mengelola 

sumber daya-sumber daya yang lain. 

Pentingnya sumber daya manusia yang ada dalam suatu organisasi secara umum 

berkaitan dengan hal-hal termasuk tentang kepuasan kerja karyawan. Karyawan 

menjalankan pekerjaannya dengan perasaan senang menunjukkan kepuasan kerja yang 

merupakan suatu sikap positif karyawan. Anas (2013) menyatakan bahwa kepuasan kerja 

dapat memberikan rasa yang menyenangkan dan gembira dalam menjalankan pekerjaan, 

selain itu terpeliharanya kepuasan kerja akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan 

penuh semangat dan akhirnya akan membantu perusahaan dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan. Dengan pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan untuk mencapai 

tujuannya, maka faktor budaya organisasi, insentif, dan lingkungan kerja pada perusahaan 

merupakan faktor yang diduga mempunyai pengaruh pada kepuasan kerja karyawan. Maka, 

perlu adanya perhatian terhadap beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja 

karyawan tersebut. 



Aspek budaya organisasi merupakan faktor penting dalam perusahaan sehingga 

efektifitas dapat ditingkatkan dengan menciptakan budaya yang tepat yang berpengaruh 

dalam menghadapi tantangan yang kian kompleks. Jiang dan Klein (2000) dalam Sabri et al 

(2011) menyatakan bahwa budaya yang mendukung organisasi meningkatkan tingkat 

kepuasan karyawan dan menurunkan tingkat keluar masuknya karyawan dalam organisasi. 

Aom dan Weathington (2008) dalam Sabri et al (2011) berpendapat bahwa organisasi 

dengan budaya yang kuat dan sesuai secara positif tidak hanya mempengaruhi kepuasan 

karyawan, namun juga komitmen kerja dari karyawan dengan organisasi. 

Masalah budaya merupakan hal yang esensial bagi suatu perusahaan, karena akan 

selalu berhubungan dengan kehidupan yang ada dalam perusahaan. Menurut Robbins dan 

Timothy (2008) mendefinisikan budaya organisasi sebagai sebuah sistem makna (persepsi) 

bersama yang dianut oleh anggota-anggota organisasi, yang membedakan organisasi 

tersebut dengan oganisasi lainnya. Hal ini berarti bahwa budaya bisa menjadi sebuah 

keunggulan perusahaan bila budaya dapat mendukung visi misi dari organisasi atau 

perusahaan dan dapat membuat perusahaan dapat berdaptasi dengan perkembangan era 

yang semakin cepat. Perusahaan cenderung tidak memiliki identitas diri dan hanya 

mengadopsi budaya perusahaan lain karena tidak memiliki budaya organisasi yang kuat 

yang kemungkinan tidak sesuai dengan jati diri perusahaan yang dimiliki. 

Hal lain yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan adalah pemberian 

penghargaan pada karyawan, salah satunya melalui insentif yang merupakan bentuk 

motivasi kepada karyawan dalam bentuk uang. Pemberian insentif memiliki pengaruh besar 

terhadap karyawan yang dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai target yang telah 

ditentukan. Insentif umumnya dianggap sebagai suatu sistem untuk mendistribusikan upah 

pada karyawan dengan mendasarkan pada lamanya bekerja dan berdasarkan kebutuhan 

hidup para karyawan agar dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan. Hasibuan (2013) 

mengemukakan bahwa insentif merupakan tambahan balas jasa yang diberikan kepada 

karyawan tertentu yang prestasinya di atas prestasi standar. Siagian (2008) berpendapat 

bahwa pemberian insentif merupakan salah satu cara atau usaha perusahaan untuk 



meningkatkan kualitas kerja personil atau karyawannya. Karyawan akan bekerja lebih 

semangat dengan harapan perusahaan memperhatikan para karyawannya, baik itu 

kebutuhan materi maupun non materi. 

Insentif penting diterapkan dalam suatu perusahaan karena dengan adanya 

penghasilan diluar upah pokok akan membuat karyawan termotivasi untuk bekerja bekerja 

lebih baik, sehingga kepuasan kerja tercapai. Handoko (2011) mengatakan bahwa salah 

satu cara meningkatkan prestasi, motivasi, dan kepuasan kerja karyawan adalah dengan 

memberikan insentif. Semangat kerja para karyawan bisa saja tergantung oleh besar 

kecilnya insentif yang diterima. Bilamana besarnya pengorbanan yang dilakukan karyawan 

selama bekerja tidak sesuai dengan insentif yang didapat, maka karyawan akan cenderung 

malas bekerja tanpa kepuasan kerja yang memadai seperti harapan para karyawan. 

Selain faktor insentif, ada faktor lingkungan kerja yang juga berpengaruh terhadap 

kepuasan kerja. Lingkungan kerja merupakan tempat di mana karyawan biasa bekerja 

sehari-harinya. Menurut Rivai (2004) mengatakan bahwa lingkungan kerja merupakan 

elemen-elemen organisasi sebagai sistem sosial yang mempunyai pengaruh kuat di dalam 

pembentukan perilaku individu pada organisasi dan berpengaruh terhadap prestasi 

organisasi. Sedarmayanti (2009) menambahkan bahwa lingkungan kerja yang nyaman dan 

aman adalah keinginan setiap karyawan yang bekerja, maka perusahaan harus 

menyediakan lingkungan kerja yang memadai pada lingkungan kerja fisik dan juga 

lingkungan kerja non fisik. Lingkungan fisik contohnya adalah tata ruang, kebisingan, dan 

peralatan. Sedangkan lingkungan non fisik contohnya seperti sistem administrasi, hubungan 

sosial, status, kebijakan yang ada di perusahaan, dan kepemimpinan. Oleh karena itu, 

karyawan akan terdorong oleh adanya lingkungan kerja yang kondusif sehingga 

menghasilkan produktivitas yang tinggi.  

Karyawan yang memiliki produktifitas tinggi cenderung menganggap pekerjaan 

sebagai suatu kegiatan dan tanggung jawab yang menyenangkan, hal ini berbanding 

terbalik jika karyawan dengan tingkat kepuasan kerja rendah cenderung menganggap 

pekerjaan membosankan yang mengakibatkan karyawan merasa terpaksa dalam bekerja. 



Jika karyawan berat dalam bekerja, maka hasil pekerjaannya pun tidak akan tidak optimal 

atau cenderung buruk. Sutrisno (2009) menjelaskan bahwa kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi para karyawan memandang 

pekerjaan mereka. Apabila perusahaan maju dan berkembang, maka kepuasan kerja dan 

kesejahteraan karyawan dapat ditingkatkan. 

Industri bisnis dituntut untuk terus berinovasi dan menampilkan hal-hal kreatif pada 

publik dan konsumen agar perusahaan dapat maju dan berkembang. Salah satu pelaku 

industri yang ada saat ini adalah industri kreatif garmen hijab dan pakaian muslim wanita 

buatan UD. Harapan Maulina Sejahtera atau lebih dikenal dengan brand Rumah Maulina. 

Perusahaan ini berlokasi di Jombang dan memiliki total 65 karyawan borongan. Perusahaan 

yang berdiri sejak tahun 2010 ini awalnya merupakan home industry yang terus berkembang 

hingga sekarang dan menjadi salah satu perusahaan konveksi unggulan di kota Jombang. 

Untuk pemasarannya sendiri perusahaan sudah mempunyai pangsa pasar sendiri di media 

sosial Instagram yang merupakan tujuan utama penjualan produknya. UD. Harapan Maulina 

Sejahtera rata-rata memproduksi 20 lusin perharinya. 

Survei awal dengan melakukan pengamatan langsung di lingkungan organisasi dan 

dari wawancara dengan kepala produksi. Pada umumnya karyawan di UD. Harapan Maulina 

Sejahtera adalah orang-orang sekitar pabrik tersebut, sehingga pemilik perusahaan sudah 

mengenal sebagian besar karyawannya. Namun kualitas kerja karyawan borongan di 

perusahaan ini tergolong masih rendah dilihat dari barang yang mereka kerjakan, masih 

sering terdapat produk yang cacat akibat karyawan kurang fokus dalam bekerja. Hal ini 

mungkin disebabkan karena kepuasan kerja para karyawan borongan masih kurang, 

meskipun perusahaan telah memberikan kebijakan insentif diluar gaji berupa pemberian 

bonus rutin setiap 4 bulan untuk dapat meningkatkan kepuasan kerja karyawan borongan 

sehingga dapat memenuhi target yang telah ditetapkan. Selain itu, karyawan borongan UD. 

Harapan Maulina Sejahtera terkadang kurang merasa nyaman dengan rekan kerjanya 

sendiri. Disisi lain, karyawan borongan kurang memiliki disiplin dalam absensi kerja. Tabel 



1.1 menunjukkan laporan absensi satu tahun terakhir pada periode tahun 2017 sebagai 

berikut: 

Tabel 1.1 Absensi Karyawan Borongan UD. Harapan Maulina Sejahtera Tahun 2017 

No Triwulan 
Jumlah Karyawan 

Borongan 
Hari Kerja 

Kehadiran Total 
(%) Tepat Waktu Terlambat 

1 Triwulan 1 68 70 83% 4% 87% 

2 Triwulan 2 68 63 81% 4% 85% 

3 Triwulan 3 67 63 74% 5% 79% 

4 Triwulan 4 65 61 68% 7% 75% 

Sumber: Data Absensi Bagian Produksi UD. Harapan Maulina Sejahtera (2018) 

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa tingkat kehadiran karyawan borongan pada 

UD. Harapan Maulina Sejahtera mengalami penurunan yang cukup drastis dari target 

kehadiran yang ditentukan perusahaan adalah 99% dengan toleransi kehadiran 96%. 

Kehadiran karyawan borongan pada triwulan kedua mengalami penurunan 2% dari triwulan 

pertama, 6% pada triwulan ketiga dari triwulan kedua, dan 4% pada triwulan ke empat dari 

triwulan ketiga. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan tingkat 

kehadiran karyawan borongan dengan total penurunan 12% selama tahun 2017. Jumlah 

karyawan borongan yang sering tidak lengkap membuat manajemen perusahaan kesulitan 

dalam memenuhi pesanan garmen yang pada saat-saat tertentu menumpuk. 

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti budaya organisasi, insentif, 

dan lingkungan kerja karena diduga memberikan pengaruh terhadap pengelolaan karyawan 

dalam sebuah perusahaan khususnya dalam menumbuhkan kepuasan kerja karyawan, 

sehingga peneliti mengangkat judul penelitian Pengaruh Budaya Organisasi, Insentif, dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Borongan Pada UD. Harapan 

Maulina Sejahtera. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah yang akan dipaparkan penulis dalam bentuk 

pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut : 

a. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan borongan pada UD. Harapan Maulina Sejahtera? 

b. Apakah insentif berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan 

borongan pada UD. Harapan Maulina Sejahtera? 



c. Apakah lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja 

karyawan borongan pada UD. Harapan Maulina Sejahtera? 

d. Apakah budaya organisasi, insentif, dan lingkungan kerja bersama-sama berpengaruh 

secara signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan borongan pada UD. Harapan 

Maulina Sejahtera? 

1.3  Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja karyawan 

borongan UD. Harapan Maulina Sejahtera. 

b. Untuk mengetahui pengaruh pemberian insentif terhadap kepuasan kerja karyawan 

borongan UD. Harapan Maulina Sejahtera. 

c. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

borongan UD. Harapan Maulina Sejahtera. 

d. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, insentif, dan lingkungan kerja secara 

bersama-sama terhadap kepuasan kerja karyawan borongan pada UD. Harapan 

Maulina Sejahtera 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

a. Pihak Perusahaan, dapat mengetahui pengaruh budaya organisasi, insentif, dan 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan borongan pada UD. Harapan 

Maulina Sejahtera. 

b. Pihak Peneliti, dapat memperluas wawasan peneliti mengenai ruang lingkup sumber 

daya manusia, khususnya mengenai budaya organisasi, insentif, dan lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja para karyawan pada bisnis garmen. 

c. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat pada ilmu manajemen pada umumnya dan 

pada ilmu terapan sumber daya manusia pada khususnya mengenai pengaruh budaya 

organisasi, insentif, dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan para 

karyawan pada bisnis garmen. 

 


