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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia mempunyai  peranan penting baik secara 

perorangan ataupun kelompok dalam organisasi dan sumber daya manusia 

merupakan salah satu penggerak utama atas kelancaran jalannya kegiatan 

usaha, bahkan maju mundurnya perusahaan ditentukan oleh keberadaan 

sumber daya manusianya. Untuk itu setiap perusahaan perlu 

memperhatikan dan mengatur keberadaan karyawannya sebagai usaha 

meningkatkan kinerja yang baik. Apabila individu dalam perusahaan yaitu 

sumber daya manusianya dapat berjalan efektif maka perusahaan tetap 

berjalan efektif (Ghoniyah dan Masurip. 2011:119). 

Menurut Mangkunegara (2009:67) kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan 

kepadanya. Organisasi dapat berkembang, merupakan keinginan setiap 

individu yang berada di dalam organisasi tersebut, sehingga diharapkan 

dengan perkembangan tersebut organisasi mampu bersaing dan mengikuti 

kemajuan zaman.  

Kemajuan organisasi dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan baik 

yang sifatnya internal maupun eksternal. Sejauh mana tujuan organisasi 

telah tercapai dapat dilihat dari seberapa besar organisasi memenuhi 

tuntutan lingkungannya. Memenuhi tuntutan lingkungan berarti dapat 
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memanfaatkan kesempatan dan atau mengatasi tantangan dan ancaman 

yang bersumber dari lingkungan organisasi tersebut (Slamet,2007: 231). 

Memiliki karyawan dengan tingkat kinerja yang tinggi merupakan 

keinginan semua perusahaan ataupun organisasi. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri adalah lingkungan kerja 

dan budaya organisasi. Lingkungan kerja haruslah sesuai dengan 

kebutuhan dari karyawan agar karyawan tersebut dapat lebih maksimal 

dalam menyelesaikan tugas.  

Menurut Nitisemito (1992:182) Lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar tenaga kerja dan dapat mempengaruhi dirinya 

sendiri dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. 

Lingkungan kerja meliputi pewarnaan, kebersihan, pertukaran udara, 

penerangan, musik, keamanan dan kebisingan (Nitisemito, 1992: 184). 

Menurut Nitisemito (1992: 159) lingkungan kerja diukur melalui suasana 

kerja, hubungan dengan rekan kerja dan fasilitas kerja. 

Menurut Linawati & Suhaji (2012), lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada disekitar karyawan yang dapat mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugasnya, hal pertama yang harus diusahakan untuk 

memperbaiki kinerja karyawan adalah menjamin agar karyawan dapat 

melaksanakan tugasnya tanpa mengalami ketegangan-ketegangan, atau 

dengan kata lain perusahaan harus menyediakan lingkungan kerja yang 

baik bagi karyawannya. 
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Dalam lingkungan kerja yang baik akan memberikan kenyamanan 

pribadi dan dapat membangkitkan semangat kerja karyawan sehingga 

dapat mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Disamping itu karyawan 

akan lebih senang dan nyaman dalam bekerja jika fasilitas yang ada dalam 

keadaaan bersih, tidak bising, pertukaran udara yang cukup baik dan 

peralatan yang memadai serta relative modern. 

Menurut Rivai & Mulyadi (2012), budaya adalah bagaimana 

organisasi belajar berhubungan dengan lingkungan yang merupakan 

penggabungan dari asumsi, perilaku, cerita, mitos, ide lain untuk 

menentukan apa arti bekerja dalam suatu organisasi. Menurut Rivai & 

Mulyadi (2012) budaya organisasi adalah kerangka kerja yang menjadi 

pedoman tingkah laku sehari-hari dan membuat keputusan untuk karyawan 

dan mengarahkan tindakan untuk mencapai tujuan organisasi. 

Menurut Luthans dalam susanto (2006:11) budaya organisasi 

adalah norma-norma dan nilai-nilai yang mengarahkan perilaku anggota 

organisasi. Setiap anggota akan berperilaku sesuai dengan budaya yang 

akan berlaku agar diterima oleh lingkungannya. Budaya organisasi 

mencerminkan bagaimana melakukan pekerjaan dalam organisasi dan 

dapat pula mencerminkan budaya kerja. Kesesuaian antara individu 

dengan budaya baik organisasi maupun budaya setempat sangat penting. 

Hal ini diperkuat dengan pernyataan (Olu Ojo,2010;4) menyatakan bahwa  

terdapat hubungan positif antara budaya organisasi dan kinerja karyawan, 

hal ini berarti bahwa budaya organisasi memiliki peran penting dalam 
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perusahaan. Hasil penelitian lain Chatman dan Bersade (1997) dan Udan 

Bintoro (2002) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat dapat 

meningkatkan kinerja organisasi. 

Meskipun lingkungan kerja tidak melaksanakan proses produksi 

dalam suatu organisasi, namun lingkungan kerja mempunyai pengaruh 

langsung terhadap kinerja karyawan (Nitisemito, 1992:183). Lingkungan 

kerja dapat menciptakan hubungan kerja yang mengikat antara orang-

orang yang ada didalam lingkungannya. Oleh karena itu, hendaknya 

diusahakan agar lingkungan kerja harus baik dan kondusif menjadikan 

karyawan merasa betah berada diruangan dan merasa senang serta 

bersemangat untuk melaksankan setiap tugas-tugasnya. 

Demet Leblebici (2012:39) menjelaskan tentang perilaku karyawan 

di lingkungan kerja memiliki pengaruh yang tinggi terhadap produktivitas. 

Hasil penelitian yang dilakukan Demet Leblebici menyatakan bahwa 

komponen perilaku dari lingkungan kerja memiliki pengaruh yang lebih 

tinggi terhadap produktivitas, dibandingkan dengan pengaruh komponen 

fisik (Demet Leblebici, 2012:47). 

Berdasarkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Gogy Bara 

Karisma (2013) dengan judul “Pengaruh Budaya Organisasi dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Serba Usaha di 

Kabupaten Jepara. Hasil analisis menunjukkan ada pengaruh budaya 

organisasi terhadap kinerja yang artinya budaya organisasi memiliki 

pengaruh yang baik sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan, ada 
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pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, disimpulkan jika 

lingkungan kerja semakin baik mengakibatkan peningkatan kinerja, ada 

pengaruh budaya organisasi dan lingkungan kerja secara bersama-sama 

terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Tri Widodo (2010) 

melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Lingkungan Kerja, Budaya 

Organisasi, Kepemimpinan Terhadap Kinerja (Studi pada Pegawai 

Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga). Hasil analisis menunjukkan bahwa 

adanya pengaruh positif dan signifikan dari masing-masing variabel yaitu 

lingkungan kerja, budaya organisasi, kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai Kecamatan Sidorejo Kota Salatiga. 

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas) yang 

terletak di Jln. Raya Karangploso, 199 Malang merupakan Balai Penelitian 

yang mempunyai mandat menangani tanaman perkebunan meliputi 

tanaman pemanis, serat, kapas, yang didirikan pada tahun 1918. Balittas 

melakukan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan 

evaluasi, tindak lanjut dan pelaporan. Hasil penelitian dari Balittas berupa 

Agro Inovasi yaitu Teknologi Pertanian yang bisa diterapkan petani dan 

hasil penelitian dipublikasikan. Produk dari Baliitas yaitu: hasil pemuliaan 

berupa varitas baru tanaman, produk dari hasil penelitian, produk 

pelayanan, produk komoditi (kapas, tembakau, serat dan tebu). 

Salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh para pimpinan 

adalah bagaimana dapat meningkatkan kinerja karyawannya sehingga 
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dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan. Permasalahan 

peningkatan kinerja erat kaitannya dengan permasalahan bagaimana cara 

mengembangkan budaya organisasi yang efektif serta bagaimana 

menciptakan lingkungan kerja yang nyaman dan kondusif, agar karyawan 

dapat dan mau bekerja optimal sehingga dapat mendukung pencapaian 

tujuan organisasi. 

Fenomena yang terjadi pada karyawan Balai Penelitian Tanaman 

Pemanis dan Serat, yaitu kurang maksimalnya kinerja karyawan. Hal ini 

terlihat dengan banyaknya karyawan yang sering tidak memenuhi target 

pekerjaan. Target pekerjaan yang ingin dicapai Balittas Malang pada 

Tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Target Pekerjaan Bagian Tata Usaha Balittas Malang 

Tahun  2015 

Sasaran Strategis 
 

Target 
 

 
Realisasi 

 

Capaian  
(%) 

Menyusun konsep rencana kenaikan 
gaji, kenaikan pangkat, pelatihan, 
mutasi karyawan sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku 

  50 kali   43 kali     86% 

Melaksanakan dan mengecek 
kegiatan pengelolaan arsip agar 
mudah dan cepat ditemukan bila 
dibutuhkan 

  30 kali   27 kali    90% 

Melaksanakan kegiatan urusan 
rumah tangga dalam menata maupun 
membersihkan ruangan agar terasa 
nyaman dalam bekerja 

   45 kali   38 kali    84% 
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Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran 

pada Tahun 2015 belum terlaksana semua dan belum mencapai target yang 

telah ditetapkan. Hal ini akan menimbulkan ketidakefektifan dan 

ketidakefisienan seseorang dalam bekerja, dan lebih jauh lagi dapat 

menurunkan kinerja. Menurunnya kinerja akan berdampak kurang baik bagi 

perkembangan organisasi sehingga organisasi harus dapat mengatasi masalah 

yang terjadi agar karyawan dapat meningkatkan kinerja dalam mencapai 

tujuan yang ditentukan organisasi, serta karyawan harus bisa bekerjasama 

dengan baik dalam beruapaya mencapai yang diinginkan organisasi. 

Jika kinerja karyawan baik, maka sebuah organisasi harus dapat 

memberikan fasilitas sebagai penunjang dalam menyelesaikan pekerjaan. 

Sarana dan prasarana itu antara lain lingkungan kerja yang baik, baik itu 

lingkungan internal organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi. 

Lingkungan kerja yang baik dalam suatu organisasi secara langsung dan 

tidak langsung akan dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Lingkungan kerja berperan dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan. Lingkungan yang dibina dalam Balittas diperlukan untuk 

mencapai tujuan organisasi, karena dengan lingkungan kerja yang nyaman, 

aman dan fasilitas karyawan yang terpenuhi akan mendorong karyawan 

untuk melakukan pekerjaan dengan optimal. Untuk mewujudkan 

lingkungan kerja yang kondusif perlu melibatkan pimpinan, manajemen 

dan karyawan itu sendiri. 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara kepada 

karyawan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yang diperoleh 
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informasi bahwa fenomena yang terjadi dalam lingkungan kerja di Balittas 

adalah hubungan dengan rekan kerja yaitu masih banyak karyawan yang 

kurang bekerjasama dengan rekan kerja dalam menyelesaiakn pekerjaan 

sesuai dengan yang telah di tentukan Balittas. Jadi dapat dikatakan 

lingkungan kerja Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat tidak sesuai 

dengan yang diharapkan. Hal ini menjadi masalah yang menyebabkan 

kinerja karyawan menurun, dengan adanya masalah dalam lingkungan 

kerja memberikan ketidaknyamanan bagi karyawan dalam melaksanakan 

tugas yang berdampak pada target yang diberikan organisasi tidak 

tercapai. Terciptanya lingkungan kerja yang baik, diharapkan karyawan 

mempunyai kinerja yang tinggi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

Permasalahan lain yang timbul berkaitan dengan kinerja karyawan 

Balai penelitian Tanaman pemanis dan Sera adalah budaya organisasi. 

Sejak berdirinya organisasi secara sadar atau tidak, pendiri meletakkan 

dasar bagi budaya organisasi yang didirikan. Mereka mempunyai suatu 

visi sebagaimana seharusnya organisasi itu, kemudian visi tersebut 

diimplementasikan oleh anggota organisasi menjadi perilaku organisasi. 

Dengan bertumbuhnya organisasi sebagai hasil interaksi organisasi dengan 

lingkungannya, secara sadar nilai-nilai pokok tertentu mengalami 

perubahan.  

Berdasarkan interview yang dilakukan peneliti, terdapat fenomena 

budaya organisasi di Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat yaitu 

peraturan yang ada di Balittas masih kurangnya sosialisasi pada karyawan 
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sehingga banyak karyawan yang melanggar peraturan seperti masih 

banyaknya pegawai yang memakai sandal dalam jam kerja, pelayanan 

yang kurang ramah dan senyum, serta ada karyawan yang melakukan 

pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan atau tata tertib organisasi berupa 

datang terlambat atau tidak masuk bekerja tanpa ada keterangan, suka 

keluar masuk kantor pada saat jam bekerja tanpa ada izin. Implementasi 

dari peraturan yang dilakukan Balittas masih perlu ditingkatkan, sehingga 

budaya organisasi di Balittas dirasa kurang baik. 

Berdasarkan fenomena di atas, Balittas perlu meningkatkan kinerja 

karyawannya terutama karyawan di bagian Tata Usaha dalam rangka 

untuk meningkatkan kinerja karyawan di dalam organisasi agar mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan oleh Balittas. Balai Penelitian Tanaman 

Pemanis dan Serat harus memperhatikan permasalahan faktor lingkungan 

kerja kurang nyaman, dan budaya organisasi yang belum dapat 

berkembang dengan efektif sehingga kinerja karyawan yang diharapkan 

dapat terwujud dengan baik. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dua konsep yang akan 

diteliti dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Budaya Organisasi 

Terhadap Kinerja Dengan Lingkungan Kerja Sebagai Varibael 

Moderasi (Pada Karyawan Balai penelitian Tanaman Pemanis dan 

Serat Malang)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas adalah :  

1. Bagaimana deskripsi tentang lingkungan kerja, budaya organisasi dan 

kinerja? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

dengan lingkungan kerja sebagai variabel moderasi? 

C. Batasan Masalah 

Batasan Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan 

agar penelitian ini dapat menjadi kajian yang terukur san terarah dengan 

membatasi objek masalah yang diteliti sehingga masalah tidak meluas. 

Adapun batasan dalam penelitian ini adalah: 

1. Sampel yang digunakan berjumlah 40 karyawan bagian Tata Usaha 

Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat Malang. 

2. Teori Budaya Organisasi yang digunakan adalah teori Luthans (dalam 

Lako, 2004:33), teori kinerja karyawan yang digunakan adalah teori 

Mangkunegara (2009:67) dan teori lingkungan kerja yang digunakan 

adalah teori Nitisemito (1992:159). 

D. Tujuan Penelitian 

Agar dapat melaksanakan penelitian ini dengan baik dan dapat 

mengenai sasaran sesuai dengan permasalahan yang dihadapi, maka tujuan 

diadakannya penelitian ini adalah :  
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1. Untuk mendeskripsikan tentang lingkungan kerja, budaya organisasi 

dan kinerja. 

2. Untuk menguji dan menganalisis budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat dengan 

lingkungan kerja sebagai variabel moderasi. 

E. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda 

baik teoritis maupun praktis sebagai berikut :  

1. Bagi organisasi maupun perusahaan  

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui seberapa besar lingkungan 

kerja dan budaya organisasi berpengaruh pada kinerja karyawan. 

Kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menyusun strategi dan menyusun kebijakan pemimpin untuk 

meningkatkan kinerja para karyawan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

pengetahuan yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian 

berikutnya dalam bidang sumber daya manusia berkaitan dengan 

kinerja, budaya organisasi dan lingkungan kerja. 

 


