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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat atau badan usaha yang 

berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur 

berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata 

perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas 

asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, pernyataan tersebut sesuai dengan 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

perkoperasian. 

Keunggulan koperasi dibandingkan dengan badan usaha lain adalah 

setiap anggota koperasi memilik hak suara yang sama artinya dalam koperasi 

tidak melihat banyaknya modal yang ditanam anggota di dalam koperasi, 

maka dari itu sebagian orang lebih memilih koperasi dibandingkan badan 

usaha lain. Koperasi juga menerima siapa saja untuk bergabung tanpa 

membedakan suku, agama dan jenis kelamin. 

Koperasi di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang dan 

surut,  koperasi yang berkembang sejak jaman berdirinya koperasi Indonesia 

sampai sekarang tidak ada yang tumbuh menjadi usaha besar yang seperti 

pelaku ekonomi yang besar. Salah satu masalah yang dapat menyebabkan 

koperasi dapat menurun adalah kurangnya kemampuan dalam pengurusan 

sehingga dapat memperlambat dalam kemajuan koperasi karena sebagian 
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besar karyawan koperasi rangkap jabatan, seperti tokoh masyarakat yang 

berada di daerah koperasi.  

Kinerja karyawan sangat penting untuk perusahaan atau organisasi 

tersebut karena kinerja karyawan dapat mempengaruhi eksistensi perusahaan 

tersebut. Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:67). Diharapkan dengan kinerja 

karyawan yang baik maka perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lain.  

Hasibuan (2000:12) menyatakan bahwa manusia selalu berperan aktif 

dalam menentukan rencana, sistem, proses, tujuan yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. Tujuan perusahaan tidak akan tercapai tanpa adanya peran 

penting dari karyawan atau sumber daya manusia. Hal yang penting untuk 

perusahaan atau organisasi sendiri yaitu budaya organisasi karena budaya 

organisasi dapat mewakili kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam organisasi 

secara nyata dan diikuti oleh para anggota organisasi tersebut.  

Semua perusahaan ingin mempunyai karyawan dengan tingkat kinerja 

tinggi, salah satu faktornya adalah budaya organisasi dan motivasi. Menurut 

Kreitner dan Kinicki dalam Wibowo (2010:18) budaya organisasi adalah 

nilai-niai dan keyakinan bersama yang mendasari identitas perusahaan. 

Definisi Kreitner dan Kinicki ini menunjukkan tiga karakteristik penting 

budaya organisasi, yaitu: (1) budaya organisasi diteruskan kepada pekerja 

baru melalui proses sosialisasi, (2) budaya organisasi mempengaruhi perilaku 
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kita dipekerjaan, dan (3) budaya organisasi bekerja pada dua tingkatan yang 

berbeda. 

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 yang produktif adalah budaya yang 

dapat menjadikan organisasi menjadi kuat dan dapat mencapai tujuan 

perusahaan.  

 Budaya organisasi dapat mencerminkan bagaimana karyawan 

melakukan pekerjaan dalam organisasi tersebut dan dapat pula mencerminkan 

budaya kerja. Antara individu dengan budaya di dalam sebuah organisasi 

sangat penting untuk disesuaikan karena dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. Bintoro (2002) menyatakan bahwa budaya organisasi yang kuat 

dapat meningkatkan kinerja organisasi.  

Budaya organisasi dan motivasi merupakan bagian dari faktor-faktor 

yang dapat mempengaruhi terciptanya kinerja karyawan. Budaya yang kurang 

kondusif dan motivasi karyawan yang rendah dapat mengakibatkan 

rendahnya kinerja karyawan yang ada dalam perusahaan. Malthis dan Jakson 

(2001:89) mengemukakan motivasi merupakan hasrat di dalam seseorang 

yang menyebabkan orang tersebut melakukan tindakan. Jadi motivasi 

mempermasalahkan bagaimana caranya mengarahkan daya dan potensi 

anggota agar mau bekerja sama secara produktif, berhasil mencapai dan 

mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya oleh perusahaan. 
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Dorongan pihak atasan sangat dibutuhkan oleh anggotanya untuk 

meningkatkan semangat kerja karyawan melalui motivasi untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Wibowo (2011:379) motivasi merupakan dorongan 

terhadap serangkaian proses perilaku manusia pada pencapaian tujuan. 

Sedangkan elemen yang terkandung dalam motivasi meliputi unsur 

membangkitkan, mengarahkan, menjaga, menunjukkan intensitas, bersifat 

terus-menerus dan adanya tujuan.  

Pengertian motivasi “suatu kondisi atau energi yang menggerakkan 

diri karyawan yang terarah atau tertuju untuk mencapai tujuan perusahaan 

organisasi perusahaan. Dalam pekerjaan kita perlu mempengaruhi bawahan 

untuk menyelaraskan motivasinya dengan kebutuhan organisasinya. Motivasi 

dapat mempengaruhi sumber daya manusia untuk bekerja secara optimal agar 

dapat mencapai tujuan perusahaan, karena motivasi adalah salah satu faktor 

dari kinerja karyawan (Mangkunegara 2006:61).  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ma’rifah (2003) 

dengan judul “pengaruh motivasi dan budaya organisasi terhadap kinerja 

pekerja sosial pada unit pelaksana teknis dinas sosial propinsi Jawa Timur”. 

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara simultan motivasi dan budaya 

organisasi secara simultan mempengaruhi kinerja karyawan pekerjaan dinas 

sosial propinsi Jawa Timur.  

Koperasi Amarta Wonosari yang terletak di Jln. Raya Kebobang Kec. 

Wonosari Kab. Malang merupakan koperasi yang bergerak pada bidang 

simpan pinjam, untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia karyawan 
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Koperasi Simpan Pinjam Amarta Wonosari telah memahami beberapa hal 

yang mendasar seperti job description atau tugas kerja yang sudah diberikan 

kepada semua karyawan di setiap bagian kerja. Budaya yang terjadi di 

koperasi Amarta cukup baik dengan menekankan pengurus atau pengawas 

harus solid, melakukan kerjasama usaha baru, meningkatkan sumber daya 

manusia anggota atau kaderisasi.   

Budaya organisasi yang digunakan Koperasi Amarta  dengan membagi 

tugas sudah cukup baik tetapi dari budaya organisasi tersebut, terdapat 

karyawan yang kurang ramah saat melayani anggota koperasi. Seperti saat 

anggota datang tidak langsung dilayani sebaik mungkin, karena saat anggota 

datang karyawan koperasi tidak mempersilahkan duduk, dan suruh menunggu 

terlalu lama. Akibatnya maka kinerja karyawan Koperasi Amarta menurun, 

dikarenakan kurang ramah saat melayani anggota koperasi. 

Permasalahan penting yang sedang dihadapi Koperasi Amarta adalah 

bagaimana pemimpin koperasi Amarta dapat meningkatkan kinerja 

karyawannya agar dapat membantu tujuan koperasi. Permasalahan 

meningkatkan kinerja karyawan sangat  terkait dengan bagaimana pemimpin 

dapat mengembangkan budaya organisasi dengan baik serta bagaimana cara 

memotivasi karyawan agar bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada dan 

karyawan bekerja optimal sehingga dapat mencapai tujuan organisasi.  

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, motivasi 

yang diberikan kepada karyawan Koperasi Amarta masih kurang karena 

Koperasi Amarta tidak memberikan penghargaan atau pujian untuk 
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karyawannya yang memiliki tingkat kerjanya tinggi, karena Koperasi Amarta 

menilai pekerjaan karyawan satu dengan yang lainnya sama. Koperasi 

Amarta juga tidak memberikan fasilitas keamanan kerja seperti jaminan 

kesehatan. Seharusnya bentuk tersebut dilakukan dan diberikan kepada 

karyawan untuk memaksimalkan atas potensi yang dimiliki karyawan melalui 

pemberian motivasi kerja kepada karyawan.  

Kinerja karyawan Koperasi Amarta selalu mengalami pasang surut, 

artinya saat organisasi mengalami prestasi yang baik untuk mencapai tujuan 

karyawan terkadang mengalami bosan atau jenuh dengan pekerjaan yang ada 

dan akhirnya dapat berpengaruh terhadap kinerja karyawan tersebut. Ukuran 

kinerja pada Koperasi Amarta adalah dengan memeberikan pelayanan dengan 

baik kepada anggota, tetapi di Koperasi Amarta saat ada anggota yang datang 

masih ada yang tidak langsung dilayani. Menurunnya kinerja karyawan dapat 

mempengaruhi tujuan dari organisasi, sehingga organisasi harus dapat 

mengatasi permasalahan yang terjadi agar karyawan dapat meningkatkan 

kinerjanya dan dapat membantu tujuan dari organisasi.  

Setelah melakukan pengamatan singkat, terdapat beberapa keluhan 

anggota pada Koperasi Amarta beberapa masalah tersebut adalah 

keterlambatan pelayanan kepada anggota koperasi yang datang. Fenomena 

tersebut dapat membuat opini negatif yang dapat merugikan koperasi. Salah 

satu keluhan anggota terkait dengan keterlambatan pelayanan, diungkapkan 

oleh ibu AK bahwa: 
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“Proses pelayanan sangat lama, mungkin  karena para karyawan atau 

pengurus koperasi mengobrol sendiri dengan karyawan lain dan tidak 

segera memanggil anggota koperasi untuk dilayani” 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas menyangkut 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seperti budaya organisasi dan 

motivasi kerja, maka dari itu diperlukan sebuah penelitian dengan tema 

Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Koperasi Amarta Wonosari Kabupaten Malang. 
[  

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka rumusan 

masalah pada penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana deskripsi kinerja, budaya organisasi, dan motivasi pada 

Koperasi Amarta? 

2. Apakah budaya organisasi dan motivasi berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan Koperasi Amarta? 

3. Variabel manakah diantara budaya organisasi dan motivasi yang paling 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Koperasi Amarta?  

C. Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini peneliti memberikan batasan agar pokok 

permasalahan yang diteliti tidak melebar dan fokus dari tujuan peneleitian. 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah seluruh karyawan Koperasi 

Amarta sejumlah 32 karyawan. Teori budaya organisasi mengunakan teori 

dari Robbins. Begitu juga dengan teori motivasi, teori yang digunakan di 
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dalam penelitian ini adalah teori Maslow dan teori kinerja di dalam penelitian 

ini menggunakan teori Mangkunegara.  
 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, budaya organisasi dan motivasi 

Koperasi Amarta.  

2. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi dan motivasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan Koperasi Amarta.  

3. Untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan Koperasi Amarta. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Untuk dasar referensi tentang sumber daya manusia terutama tentang 

budaya organisasi, motivasi, dan kinerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan sehingga dapat 

diperoleh kesesuaian antara fakta dan teori. 

b. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan informasi 

bagi perusahaan untuk memberikan motivasi kepada karyawan sebagai 

usaha untuk meningkatkan kinerja. 
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c. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk 

penelitian yang akan datang.  

 

  

 


