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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada era modernisasi ini persaingan semakin ketat terjadi bukan hanya pada 

tingkatan negara, tetapi sekaligus merambah pada tingkatan perusahaan. Kondisi 

seperti ini menuntut setiap perusahaan di dalam negeri untuk berbenah diri 

mengambangkan perusahaan yang mereka pegang. Bentuk usaha yang dapat 

dilakukan untuk memenangkan persaingan yakni dengan mengelola dan 

memanfaatkan sumber daya manusia secara tepat dan optimal. Sehingga perlu 

untuk diketahui bahwa ada cara yang dapat dilakukan untuk memelihara dan 

mempertahankan loyalitas anggota mitra perusahaan yakni dengan menjaga 

kepuasan kerja karyawan. (Ardana et al. 2012) 

Mitra kerja bagi perusahaan diharapkan bisa berkontribusi secara maksimal 

agar target perusahaan dapat dicapai. Faktor yang mempengaruhi agar mitra dapat 

bekerja secara maksimal guna menyelesaikan tugasnya secara efektif dan efesien 

adalah kepuasan kerja yang dimiliki oleh mitra. Rasa kepuasan kerja mitra yang 

tinggi selama melakukan tugas yang dilakukannya, akan memiliki kinerja yang 

lebih baik dalam pekerjaannya ketimbang dengan mitra yang mempunyai kepuasan 

kerja yang kurang baik. Kepuasan mitra kerja dapat dilihat pada seberapa tinggi 

seorang mitra menyukai pekerjaan yang dilakoninya dan pencapaian hasil kerjanya 

(Sutrisno, 2009). Menurut Suparyatmi (2014) untuk meningkatkan tingkat 

kepuasan kerja mitra dengan baik maka perlu memberikan motivasi kerja serta 

membangun komunikasi yang baik dengan para mitra kerja.  
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Komunikasi yang berjalan dengan baik akan membentuk hubungan saling 

pengertian serta kenyamanan dalam bekerja. komunikasi sebagai proses pengalihan 

ide dari sumber kepada objek komunikasi dengan harapan dapat mengubah pola 

tingkah laku mereka. Sumber disini bisa siapa saja yang melakukan bentuk 

komunikasi di dalam organisasi atau perusahaan (Suparyatmi, 2014). Menurut 

Robbins (2008) pencapaian kepuasan kerja tidak hanya cukup dalam membangun 

komunikasi yang baik kepada para mitra tetapi motivasi juga merupakan salah satu 

faktor penting yang dapat memberi dorongan kepada seorang karyawan untuk 

bekerja lebih baik lagi. Motivasi mengacu pada keadaan internal yang dihasilkan 

dari kebutuhan yang menggerakkan perilaku, biasanya diarahkan untuk memenuhi 

kebutuhan. Sehingga motivasi merupakan suatu dorongan positif seseorang untuk 

memenuhi kebutuhannya. Faktor motivasi kerja dari atasan sangat penting 

dilakukan. Motivasi membuat seseorang lebih bersemangat untuk melaksanakan 

kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu tidak ragu lagi jika 

pegawai mempunyai motivasi kerja tinggi akan memiliki kinerja yang tinggi serta 

kepuasan yang bagus pula.   

Perusahaan CV. Rumah Alam Jaya Organik merupakan home industry yang 

bergerak dalam bisnis budidaya cacing tanah (Lumbricus rubellus) dengan basis 

pola kemitraan yang bertempat di daerah kota Malang. Menurut beberapa sumber 

yang telah ditemui penulis dari CV. Rumah Alam Jaya Organik, perusahaan masih 

memiliki beberapa kendala dalam melakukan sistem pengolahan kemitraan dalam 

perusahaan. Melihat pola komunikasi dua arah yang terjadi di dalam perusahaan 

berjalan dengan baik, namun ada kalanya komunikasi yang terjadi di dalam 

perusahaan tidak berjalan efektif karena kurang jelasnya maksud dari informasi 
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yang disampaikan oleh pemilik perusahaan dengan petani mitra, seperti 

penyampaian kesepakatan kerjasama atau motivasi yang diberikan, sehingga 

mempengaruhi kepuasan petani mitra dalam usaha budidaya cacing yang mereka 

jalani. 

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan . Penulis 

memiliki ketertarikan untuk meneliti lebih jauh seberapa besar pengaruh motivasi 

dan komunikasi dapat mempengaruhi kinerja Mitra dari CV. Rumah Alam Jaya 

Organik. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang, dapat dirumuskan permasalahan 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap kepuasan kerja dari mitra kerja 

CV. Rumah Alam Jaya Organik? 

2. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap motivasi kerja dari mitra kerja CV. 

Rumah Alam Jaya Organik? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan kerja dari mitra kerja 

CV. Rumah Alam Jaya Organik? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka dapat diangkat 

tujuan dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap kepuasan kerja dari mitra kerja 

CV. Rumah Alam Jaya Organik.   

2. Menganalisis pengaruh komunikasi terhadap motivasi kerja dari mitra kerja 

CV. Rumah Alam Jaya Organik. 
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3. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja dari mitra 

kerja CV. Rumah Alam Jaya Organik.  

1.4. Kegunaan Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Pemerintah Daerah: Penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran dan 

bahan pertimbangan dalam menyusun program yang terkait dengan 

pengembangan Mitra CV. Rumah Alam Jaya Organik Kecamatan Sukun 

Kota Malang. 

2. Perusahaan: Penelitian ini dapat menambah referensi dalam pengambilan 

keputusan pengembangan Mitra CV. Rumah Alam Jaya Organik Kecamatan 

Sukun Kota Malang. 

3. Universitas: Penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan referensi, 

perluasan mitra kerja dan bahan ajar bagi dosen sebagai materi mata kuliah 

pada bidang pengembangan pertanian. 

4. Peneliti lain: Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan strategi pengembangan pada 

bidang pertanian. 

1.5. Batasan Istilah 

Batasan istilah yang di gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Industri peternakan rakyat adalah kegiatan peternakan yang dilakukan dengan 

cara yang maju dengan melibatkan peternak rakyat dan dengan corak industri. 

2. Kemitraan adalah upaya yang melibatkan kerjasama antara pihak CV. RAJ 

Organik dengan petani mitra dalam mencapai keuntungan usaha tani dari 

kedua belah pihak.  
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3. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan oleh pimpinan 

perusahaan atau pihak terkait kepada petani mitra atau sebaliknya untuk 

memberitau, mengubah tingkah laku, baik langsung ataupun tidak langsung. 

Variabel komunikasi diukur dengan : 

a. Komunikasi vertikal: pernyataan petani mitra terhadap hubungan 

komunikasi antara pimpinan organisasi dengan mitra dan mitra terhadap 

pimpinan organisasi . 

b. Komunikasi horisontal: pernyataan petani mitra terhadap hubungan 

komunikasi dua arah yang berlangsung antara mitra dengan mitra yang 

mempunyai tingkat, kedudukan, dan wewenang yang sama atau 

pertukaran pesan diantara orang-orang yang sama tingkatannya. 

c. Komunikasi diagonal: pernyataan petani mitra terhadap hubungan 

komunikasi antara dua satuan kerja yang berada dalam jenjang 

perusahaan yang berbeda tetapi tetap pada perusahaan sejenis  

4. Motivasi adalah kekuatan positif yang terdapat dalam diri manusia, yang 

dapat dikembangkan ataupun oleh pihak perusahaan CV. RAJ Organik 

melalui beberapa cara. Variabel motivasi kerja diukur dengan : 

a. Kebutuhan fisiologis: kebutuhan petani mitra untuk mempertahankan 

hidup. 

b. Kebutuhan akan rasa aman: yakni rasa aman petani mitra dari ancaman 

kegagalan dalam pekerjaan. 

c. Kebutuhan sosial atau afiliasi: kebutuhan petani mitra akan hubungan 

sosial didalam lingkungan kerja atau masyarakat sekitar. 
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d. Kebutuhan yang mencerminkan harga diri: kebutuhan petani mitra akan

penghargaan diri dan pengakuan serta penghargaan prestise dari mitra

dan masyarakat lingkungannya

e. Kebutuhan aktualisasi diri: kebutuhan petani mitra dalam

mengaktualisasikan diri dengan menggunakan kemampuan dan

keterampilan yang dia miliki untuk mencapai prestasi kerja yang sangat

memuaskan

5. Kepuasan kerja adalah suatu sikap dari petani mitra terhadap pekerjaannya

yang berhubungan dengan situasi kerja, hubungan sosial,upah kerja dan hal

lain yang menyangkut faktor fisik dan psikologis karyawan. Variabel

kepuasan kerja diukur dengan :

a. Kondisi kerja itu sendiri: Kepuasan kerja dapat dilihat dari respon mitra

terhadap situasi kerja

b. Upah: Hasil kerja yang diperoleh atau yang diharapkan.

c. Hubungan kerja dengan rekan kerja dan atasan: perilaku yang

ditunjukkan mitra terhadap rekan kerja atau kepada atasannya.


