
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Tinggginya angka pertumbuhan bisnis dibidang kuliner membuat 

persaingan usaha yang semakin ketat. Para pengusaha kuliner berlomba 

menciptakan ide kreatif demi keberlangsungan usaha dan juga untuk mengikuti 

permintaan konsumen yang saat ini sangat cepat mengalami perubahan yang 

dikarenakan oleh trend dan gaya hidup. Berikut tabel data perkembangan rumah 

makan di Kabupaten Temanggung selama empat tahun terahkir. 

Tabel 1.1 Tabel Perkembangan Rumah Makan 

No Nama rumah makan Alamat Tahun 

Berdiri 

1 Alas daun Jl Pahlawan No. 20 Parakan 2018 

2 Omah kebon Jl Pahlawan No.20, 

Temanggung 

2015 

3 Sego sambel bu dewi Jl Gadjahmada No.7 

Temanggung 

2019 

Sumber: Data diolah (2020) 

Perlu diketahui juga bahwa berkecimpung dalam bisnis kuliner bukanlah 

suatu hal yang mudah, bukan hanya mengeluarkan modal yang besar saja namun 

juga bagaimana suatu bisnis dapat bertahan terhadap persaingan dengan bisnis yang 

lainnya. Banyak terdapat kasus dimana suatu usaha kuliner hanya ramai 



pengunjung diawal pembukaan saja, namun hanya dalam jangka satu tahun banyak 

pula yang gulung tikar karena kurangnya strategi pemasaran bisnis. Sumber daya 

manusia sangat berperan dalam segala kegiatan organisasi apapun termasuk 

kegiatan bisnis dalam menghadapi era globalisasi sekarang ini. Untuk hal itu calon 

pegiat bisnis kuliner harus memperhatikan kualitas sumber daya manusia yang 

dimiliki, karena sumber daya manusia merupakan penggerah utama bagi setiap 

bisnis untuk menjalankan kegiatan (Ardana, Mudjiati dan Utama, 2012) 

Mardah (2017), oleh karena itu pengelola rumah makan dihadapkan untuk 

tidak saja mampu menjual produk dan jasanya, melainkan juga harus terus 

melakukan perbaikan pada sumber daya manusia tersebut, yaitu dengan 

meningkatkan motivasi terhadap karyawan serta kompetensi untuk lebih produktif 

dalam pekerjaannya, dan untuk menemukan cara-cara baru dalam melakukan 

peningkatan kinerja karyawan. Untuk menghasilkan kinerja yang baik, sebagian 

besar dipengaruhi oleh tiga hal yaitu lingkungan kerja, motivasi dan displin kerja 

(Novyanti, 2015). 

Lingkungan kerja menurut Wakhid (2014) merupakan tempat di mana 

karyawan melakukan aktivitas setiap harinya dan lingkungan kerja yang kondusif 

memberikan rasa aman dan memungkinkan karyawan untuk bekerja secara optimal. 

Dengan adanya lingkungan kerja yang baik maka karyawan akan merasa aman dan 

tenang dalam menjalankan tugasnya sehingga bisa membuat kinerja semakin tinggi. 

Menurut Potu (2013) Lingkungan kerja merupakan segala sesuatu yang ada di 

sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun non fisik, 

langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan pekerjaanya 



saat bekerja. Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawannya dapat 

meningkatkan kinerja. Sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai akan dapat 

menurunkan kinerja dan akhirnya menurunkan motivasi kerja karyawan. 

Motivasi adalah daya dorong bagi seseorang untuk memberikan kontribusi 

sebesar mungkin demi keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan 

(Mangkunegara dalam Lie dan Siagian, 2018). Setiap perusahaan menginginkan 

karyawan bekerja secara efektif dan efisien dalam kinerjanya. Kemampuan seorang 

atasan untuk memotivasi karyawan adalah hal yang sangat penting dalam setiap 

usaha organisasi untuk mencapai tujuan tertentu, karena setiap individu mempunyai 

perasaan atau kehendak yang dapat mempengaruhi kemauannya dalam bekerja. 

Pemberian motivasi sangat penting untuk dilakukan agar karyawan dalam bekerja 

dapat memberikan yang terbaik bagi perusahaan secara langsung dan dapat 

berdampak pada kinerja dari karyawan tersebut. 

Heidjrachman dan Husnan dalam Sahanggamu dan Mandey (2014) 

mendefinisikan disiplin kerja adalah setiap perseorangan atau kelompok yang 

menjamin adanya kepatuhan terhadap perintah dan berinisiatif untuk melakukan 

suatu tindakan yang diperlakukan seandainya tidak ada perintah. Menurut Hasibuan 

(2014) kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua 

peraturan perusahaan dan norma sosial yang berlaku. Di dalam disiplin kerja 

diperlukan sikap kesadaran dan kesediaan karyawan. Karyawan harus 

mengembangkan disiplin yang tinggi, karena dari tindakan yang disiplin itulah 

kinerja karyawan dapat terlihat. Disiplin disini juga dipengaruhi adanya pembagian 



kerja yang jelas dalam perusahaan dari atasan sampai dengan karyawan biasa dan 

pelaksanaan setiap karyawan dalam perusahaan. 

Gibson dalam Trang (2013) Kinerja atau prestasi kerja seseorang karyawan 

pada dasarnya adalah hasil kerja seseorang karyawan selama periode waktu tertentu 

dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, target atau kinerja 

lain yang ditentukan terlebih dahulu telah disepakati Bersama. Kinerja seorang 

pegawai sangat berpengaruh terhadap keberhasilan suatu organisasi, oleh karena 

itu, setiap unit kerja didalam suatu organisasi harus dinilai kerjanya, agar kinerja 

sumber daya manusia dalam organisasi tersebut dapat dilihat secara objektif. Setiap 

organisasi akan selalu berusaha meningkatkan kinerja pegawai dengan harapan apa 

yang menjadi tujuan organisasi dapat tercapai. Cara yang dapat dilakukan oleh 

organisasi dalam meningkatkan kinerja pegawainya adalah dengan melaksanakan 

pendidikan, pelatihan, pemberian penghargaan, pemberian motivasi, dan 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.  

 

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu 

1 Judul : Kepemimpinan, Motivasi dan Lingkungan Kerja Pengaruhnya 

Terhadap Kinerja Karyawan pada Kan Ditjen Kekayaan Negara 

Sulutenggo dan Maluku Utara di Manado 

Ditulis Oleh : Potu, Aurelia 

Publikasi : 2013 

Persamaan Perbedaan 

1. Menggunakan metode   

kuantitatif 

2. Menggunakan teori motivasi 

dan lingkungan kerja 

1. Tidak menggunakan teori 

kepemimpinan 

  

2 Judul : Pengaruh Lingkungan Kerja dan Budaya Organisasi Terhadap 

Efektivitas Kerja Melalui Motivasi Kerja Sebagai Variabel 

Intervening pada PT. Trasti Global Konverta 

Ditulis Oleh : Kultsum, Umi 

Publikasi : 2017 

Persamaan Perbedaan 



1. Menggunakan metode 

kuantitatif 

2. Meneliti lingkungan kerja 

1. Variabel yang digunakan berbeda 

2. Obyek penelitian berbeda 

3. Tidak meneliti budaya organisasi 

3  Judul : Pengaruh Upah, Motivasi Kerja, dan kepuasan Terhadap Kinerja 

Pekerja pada Industri 

Ditulis Oleh : Umar 

Publikasi : 2012 

Persamaan Perbedaan 

1. Meneliti motivasi kerja dan 

kinerjanya 

2. Teori yang digunakan sama 

menggunakan metode 

kuantitatif 

1. Tidak meneliti upah dan kepuasan kerja 

2. Obyek penelitian yang digunakan 

berbeda 

  Sumber: Data diolah (2020) 

 

rumah makan Daun Mas berdiri di Kabupaten Temanggung, sejak tahun 

2003. rumah makan Daun Mas adalah rumah makan yang menjual berbagai macam 

menu, baik: tradisional, barat, asia dan berbagai macam masakan keluarga. Selain 

melayani tamu harian, rumah makan Daun Mas juga melayani beberapa acara, baik: 

pernikahan, tunangan, ulang tahun, rapat, arisan, seminar dan lain sebagainya. 

rumah makan Daun Mas memiliki dua divisi besar, divisi pelayanan dan divisi 

produksi atau dapur yang mana karyawan yang dimiliki rumah makan Daun Mas 

Temanggung berjumlah 50 orang, yang dapat melayani 700-1000 

Kinerja seorang karyawan dapat dinilai dari salah satu  faktor kinerja yaitu 

tingkat kedisiplinan. Dimana tingkat kedisiplinan karyawan di rumah makan Daun 

Mas Temanggung masih kurang maksimal, karyawan masih saja  datang bekerja 

tidak tepat waktu /datang terlambat. 

 

 

 

 

 



Tabel 1.3 Data Rekapitulasi Presensi Karyawan 

 

Sumber: Data diolah (2020) 

 

Berdasarkan data diatas yang diperoleh dari rumah makan Daun Mas 

Temanggung menunjukan dari total karyawan sebanyak 50 orang bahwa tingkat 

keterlambatan karyawan pada sejak tahun 2017 masih cukup tinggi, dan pada tahun 

2019 keterlambatan karyawan masih berada di level 20% keatas yakni 24%. Dalam 

ketentuan peraturan perusahaan karyawan di rumah makan Daun Mas terlambat 

sampai 5 (lima) kali berturut-turut dalam sebulan, maka karyawan tersebut akan 

mendapatkan pengurangan point berupa pemotongan tunjangan transport. Dimana 

hal kerja karyawan di rumah makan Daun Mas terlihat kurang maksimal dalam 

bekerja. Beberapa karyawan dating bekerja tidak sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan (datang terlambat) sehingga apa yang dikerjakan oleh karyawan 

tersebut, hasil kerjanya kurang maksimal. Guna menjaga dan mengevaluasi kinerja 

setiap karyawan maka suatu perusahaan harus senantiasa mampu memantau setiap 

perkembangan yang terjadi disegala aktivitas yang ada di rumah makan Daun Mas. 

Setiap karywan harus mampu menjadi partner perusahaan dalam usaha 

meningkatkan kinerja untuk memenangkan persaingan melalui berbagai kegiatan. 

Mengenai motivasi kerja, terlihat kurangnya komunikasi yang baik antara 

pemimpin dan karyawan sehingga terjadi misscomunication dalam penyampaian 

informasi-informasi perusahaan ataupun kebijakan operasional rumah makan yang 

Keterangan ABSENSI (%) 

2017 2018 2019 

Datang terlmabat 26 22 24 

Datang Tepat Waktu 74 78 76 

Total 100 100 100 



seharusnya dilaksanakan oleh karyawan level pelaksana, namun pada kenyataannya 

itu tidak dilaksanakan. Apabila hal ini terus terjadi dapat merugikan perusahaan 

secara tidak langsung 

Selain dengan motivasi dan disiplin kerja dalam menunjang kinerja 

karyawan, dibutuhkan juga lingkungan kerja yang dapat merangsang pertumbuhan 

kinerja karyawan agar tetap maksimal. Namun, pada kenyataannya lingkungan 

kerja yang disediakan kurang memadai bagi karyawan. Dimana ruang kerja terlihat 

kecil untuk beberapa karyawan di beberapa divisi tertentu dan fasilitas yang kurang 

memadai sehingga karyawan kurang bersemangat dalam bekerja. 

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti, pengaruh lingkungan kerja 

dan motivasi terhadap kinerja karyawan melalui disiplin sebagai variable mediasi 

di rumah makan Daun Mas masih belum optimal dan memadai. Kinerja karyawan 

yang kompeten dan unggul mutlak sangat diharapkan oleh suatu perusahaan agar 

mempunyai keunggulan yang bersaing. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis 

merasa terdorong untuk melakukan penelitian yang bertujuan mengetahui seberapa 

besar pengaruh motivasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan di rumah makan Daun Mas Temanggung 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Rumusan masalah tertulis berdasarkan latar belakang yang ada sehingga 

terdapat beberapa point diantaranya: 

1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada rumah 

makan Daun Mas Temanggung?  



2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada rumah 

makan Daun Mas Temanggung?  

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan pada 

rumah makan Daun Mas Temanggung?  

4. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap disiplin kerja karyawan pada 

rumah makan Daun Mas Temanggung?  

5. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada rumah 

makan Daun Mas Temanggung?  

6. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada rumah 

makan Daun Mas Temanggung dengan melalui disiplin kerja sebagai mediasi?  

7. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada rumah 

makan Daun Mas Temanggung dengan melalui disiplin kerja sebagai mediasi?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian berasal dari rumusan masalah yang dikemukakan, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di rumah 

makan Daun Mas Temanggung.  

2. Mengetahui pengaruh motivasi kerja kerja terhadap kinerja karyawan di rumah 

makan Daun Mas Temanggung.  

3. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap disiplin kerja karyawan di 

rumah makan Daun Mas Temanggung.  



4. Mengetahui pengaruh motivasi kerja kerja terhadap disiplin kerja karyawan di 

rumah makan Daun Mas Temanggung.  

5. Mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan di rumah makan 

Daun Mas Temanggung.  

6. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di rumah 

makan Daun Mas Temanggung dengan melalui disiplin kerja sebagai mediasi.  

7. Mengetahui pengaruh motivasi kerja kerja terhadap kinerja karyawan di rumah 

makan Daun Mas Temanggung dengan melalui disiplin kerja sebagai mediasi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan memiliki manfaat diantaranya sebagai berikut:  

1. Bagi Owner  

Penelitian yang dilakukan sebagai bahan referensi dan informasi yang penting 

untuk mengevaluasi variabel lingkungan kerja, motivasi kerja, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan agar berkembang serta dapat menjadi suatu inspirasi dalam 

mengembangkan usaha yang lebih baik lagi.  

2. Bagi Pembaca  

Penelitian yang dilakukan berguna sebagai wadah untuk referensi dalam suatu 

kegiatan penelitian, terutama penelitian memiliki kandungan unsur dan variabel 

lingkungan kerja, motivasi kerja, disiplin kerja dan kinerja karyawan. 

 

 

 



 

 

 

 

1.5 Definisi Operrasional  

Tabel 1.4 Definisi Operasional 

Variabel Indikator Sumber 

Motivasi 

 

Semangat dan kehendak 

yang muncul dari benak 

setiap karyawan untuk 

bekerja secara optimal 

Need for achievement Wibowo (2010) 

Need for power 

Need for affiliation 

Lingkungan kerja 

 

Keadaan di sekitar area 

kerja karyawan secara 

fisik dan nonfisik yang 

dapat memberikan 

perasaan aman, tentram 

dan betah bekerja 

Penerangan Budianto dan Kartini 

(2015) Sirkulasi udara 

Suara bising 

Warna 

Mendukung kemampuan 

kerja 

Bekerja sama dengan 

karyawan lain 

Disiplin kerja 

 

Sikap karyawan untuk 

menghargai dan kinerja 

karyawan menaati 

diberlakukan di dalam 

perusahaan 

Keadilan Hasibua dalam Arda 

(2017) Sanksi hukum 

ketegasan 

Kinerja Karyawan 

 

Hasil kerja yang bersifat 

kualitas dan kuantitas 

dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung 

jawabnya 

Memiliki tanggung 

jawab yang tinggi 

Rabiah (2019) 

Berani mengambi dan 

menanggung resiko 

Memiliki tujuan yang 

realistis 

Memiliki rencana kerja 

yang baik 

Sumber: Data diolah (2020) 

 



  



 


