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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang 

Kita sebagai manusia tentunya mempunyai kebutuhan masing-masing dan hal 

pertama yang harus terpenuhi adalah kebutuhan primer yaitu sandang, pangan, 

papan. Hierarki kebutuhan menurut Maslow ada lima (Sunyoto, 2013) yaitu, 

pertama kebutuhan fisiologis yang meliputi sandang, pangan, papan seperti 

makanan, minuman, tempat tidur, dan sebagainya, kedua adalah kebutuhan rasa 

aman, ketiga adalah kebutuhan sosial, keempat adalah kebutuhan penghargaan, 

dan yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Sandang yang dimaksudkan 

adalah pakaian yang kita pakai sehari-hari, kedua adalah pangan yaitu makanan 

yang kita konsumsi setiap harinya untuk bertahan hidup, dan terakhir adalah 

papan, setiap manusia pasti membutuhkan tempat tinggal atau rumah agar dapat 

merasa aman. Selain itu dalam memenuhi kebutuhan papan atau rumah, papan 

juga terkait dengan kebutuhan furnitur atau mebel yang nantinya dapat digunakan 

untuk menunjang kebutuhan sehari-hari seperti tempat tidur, kursi, meja, dan 

lemari pakaian. Mengingat furnitur tersebut tergolong sebagai kebutuhan pokok 

yang harus dipenuhi maka industri furniture menjadi lahan bisnis yang 

menjanjikan di Indonesia. 
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Tabel 1. 1Jumlah Perusahaan Industri Besar Sedang (2008-2015) 

 

Sumber : Data diolah dari(Badan Pusat Statistik, 2015) 

      Bisa dilihat pada tabel 1.1 di atas yang memberikan informasi tentang 

perkembangan industri furnitur di Indonesia mulai tahun 2008–2015, pada tahun 

2008-2013 industri furnitur di Indonesia mengalami penurunan, akan tetapi 

perusahaan furnitur di Indonesia kembali mengalami peningkatan di tahun 2014 

dan 2015, data terakhir tercatat sebanyak 1400 perusahaan furnitur di Indonesia 

pada tahun 2015.Pada tahun 2018 kurang lebih ada 501 perusahaan furnitur yang 

beroperasi di Indonesia, jumlah pabrik furnitur terbanyak ada di Jawa Tengah 

dengan total 143 perusahaan (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 

2018). 

      Banyaknya perusahaan furnitur yang beroperasi di Indonesia, pasti dalam 

pengiriman furnitur yang telah dipesan membutuhkan packaging agar barang 

yang dikirim tidak cacat atau terlindungi dengan aman. Fungsi dari kemasan itu 

sendiri menurut Susetyarsi (2012) adalah : 
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1. Untuk melindungi barang yang akan dikirim dari segala ancaman yang ada 

seperti, benturan, cuaca, kotoran, dan lain-lain yang dapat menurunkan 

kualitas produk. 

2. Sebagai identitas dari produk, dalam hal ini kemasan dapat memberikan 

informasi kepada pembeli tentang nama barang, warna, kode produksi, 

panjang, lebar,dan lain-lain dan memudahkan dalam menyimpan barang 

tersebut dan memudahkan prosespencarian. 

3. Sebagai media promosi untuk menarik perhatian konsumen. 

Tabel 1. 2 Perkembangan Jumlah Unit Usaha Industri Besar dan Sedang Indonesia (2010-2013) 

 

Sumber : Diolah (Kementrian Perindustrian Republik Indonesia, 2013) 

      Dapat dilihat pada tabel 1.2 diatas yang memberikan data tentang 

perkembangan jumlah unit usaha kemasan dan kotak dari kertas dan karton tahun 

2010-2013 di Indonesia yang cukup banyak sehingga persaingan yang ada cukup 

ketat, hal tersebut membuat perusahaan harus mengupayakan agar karyawan 
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mereka tetap produktif sehingga barang yang dihasilkan bagus serta dapat 

memenangkan persaingan di pasar.  

      CV Surya Putra Nusantara merupakan salah satu perusahaan yang 

mempunyai kompetensi bisnis di bidang pembuatan karton boks atau kemasan 

dengan menyasar perusahaan furnitur sebagai fokus utamanya. Hal ini 

dikarenakan karton boks atau kemasan yang di produksi mempunyai ukuran yang 

besar. CV Surya Putra Nusantara didirikan pada tanggal 13 Januari 2013 di 

kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, mempunyai 57 orang karyawan, dimana dalam 

sebulan dapat memproduksi 150 ton karton siap kirim per minggu. Tidak semua 

kegiatan produksi di perusahaan packaging menggunakan mesin, akan tetapi 

tetap membutuhkan sumber daya manusia (karyawan) untuk proses 

pengerjaannya mulai dari kegiatan administrasi, marketing, produksi yang 

meliputi pemilihan karton, pengoperasian mesin, serta proses pengiriman itu 

sendiri. Peranan karyawan bagi perusahaan sangat penting mengingat untuk 

melakukan kegiatan tersebut pasti membutuhkan karyawan. Tanpa adanya ikut 

campur tangan seorang karyawan maka perusahaan tidak akan bisa beroperasi. 

Oleh karena itu, kontribusi karyawan dinilai cukup besar untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang telah ditetapkan. 

      Dalam proses kegiatan kerja sehari-hari para karyawan telah dibekali dengan 

beberapa aturan kerja agar mereka dapat disiplin dan mengetahui budaya kerja 

yang ada, dimana hal tersebut telah disampaikan secara lisan, aturan kerja dan 

budaya kerja tersebut seperti karyawan memiliki jam kerja yang berbeda 

tergantung jabatan dimana mereka harus mentaati peraturan tersebut, apabila tidak 



5 

 

bisa hadir, izin, datang terlambat, dan pulang lebih awal harus membuat surat izin 

atau menelfon bagian HRD, karyawan harus bersikap sopan 3S 

(senyum,salam,sapa) dengan siapapun di perusahaan tanpa terkecuali. 

 

      Dari aturan dan budaya kerja di perusahaan yang telah ada dan disampaikan 

secara lisan tersebut, perusahaan perlu mengetahui apakah hal tersebut 

mempengaruhi produktivitas kerja karyawan yang ada di CV Surya Putra 

Nusantara. Hal tersebut dapat menjadi rekomendasi kebijakan di perusahaan 

apakah tetap akan melanjutkan budaya kerja yang sudah dibangun dan displin 

kerja yang ditentukan 

 

      Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka 

penulis dapat mengajukan sebuah penelitian yang berjudul “ PENGARUH 

BUDAYA ORGANISASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP 

PRODUKTIVITAS KERJA KARYAWAN PADACV SURYA PUTRA 

NUSANTARA “. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas karyawan di CV Surya Putra Nusantara? 



6 

 

2. Apakah kedisiplinan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap 

produktivitas karyawan di CV Surya Putra Nusantara? 

3. Apakah ada pengaruh kesesuaian model persamaan regresi linier berganda 

yang digunakan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

      Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui pengaruh budaya organisasi secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

2. Mengetahui pengaruh kedisiplinan kerja secara signifikan terhadap 

produktivitas kerja karyawan. 

3. Mengetahui pengaruh kesesuaian model persamaan regresi linier berganda 

yang digunakan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

      Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara praktis dan 

teoritis untuk pembaca, antara lain:  

1. Manfaat Praktis 

Manfaat dari tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan budaya 

organisasi dan kedisiplinan kerja terhadap produktivitas karyawan yang 

nantinya dapat menunjang perkembangan usaha CV Surya Putra Nusantara. 

2. Manfaat Teoritis 
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Diharapkan melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada para 

pembaca yang ingin melakukan penelitian tentang budaya organisasi, 

disiplin kerja, maupun produktivitas kerja serta dapat memberikan wawasan 

tentang pentingnya budaya organisasi dan kedisiplinan kerja terhadap 

produktivitas karyawan. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

      Penelitian ini akan dilakukan di CV Surya Putra Nusantara yang berada di 

Pasuruan, Jawa Timur. Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2019 

dikarenakan untuk menghindari apabila ada karyawan yang resign pada akhir 

bulan. 

 


