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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Karyawan merupakan salah satu aspek sangat penting bagi perusahaan 

karena mereka mempunyai akal, pikiran, bakat, kreativitas, dan tenaga yang 

dibutuhkan untuk mengerjakan semua pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan 

guna mencapai tujuan perusahaan. Semakin baik produktivitas individu di dalam 

suatu perusahaan maka akan meningkatkan tujuan perusahaan. Demikian pula 

sebaliknya, semakin rendah produktivitas individu karyawan akan menurunkan 

produktivitas perusahaan tersebut. karena manusialah yang mengurus dan 

mengelola kegiatan usaha di perusahaan tersebut. Sehingga dalam hal ini 

pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan berdaya guna harus mendapat 

perhatian khusus dari pemilik perusahaan (Mathis dan Jackson, 2006:3). 

Setiap karyawan dalam suatu perusahaan memiliki tugas dan tanggung 

jawab tertentu sebagai bentuk kontribusi karyawan dalam mencapai hasil kerja atau 

target perusahaan. Menurut Mangkunegara (2014:9), kinerja karyawan adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Sehingga dalam hal ini pemilik atau pemimpin perusahaan harus bisa 

mengarahkan karyawannya agar bisa memiliki kinerja yang baik. 

Peningkatan kinerja karyawan itu sendiri akan mendorong peningkatan 

kinerja dan faktor-faktor lain dari seluruh kinerja dari seluruh usaha atau 
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perusahaan. Sedangkan kinerja karyawan dalam aktifitas proses produksi 

dipengaruhi oleh faktor-faktor antara lain: karakteristik individu, beban kerja, dan 

lingkungan kerja. Pengukuran kinerja karyawan yang digunakan sebagai sarana manajemen 

untuk menganalisis dan mendorong efisiensi. Kinerja yang tinggi merupakan salah satu 

keunggulan kompetitif perusahaan. Kinerja sangat tergantung pada sumberdaya manusia 

yang tinggi dan moral yang baik. Ndoni Karang Prasetyo dan Padmantyo (2012) 

menyatakan bahwa faktor kinerja dipengaruhi secara signifikan beban dan limgkungan kerja 

di PT. Dan Liris Divisi Garment Konveksi IV Sukoharjo. Hal ini akan tercermin dalam etos 

kerja karyawan yang akan mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Namun demikian penulis hanya ingin membatasi penelitian ini yakni faktor penentu 

kinerja karyawan itu sendiri dalam hal ini menyangkut pola perilaku individu dalam 

melakukan pekerjaannya. 

Karakteristik Individu pada dasarnya merupakan keseluruhan kelakuan dan 

kemampuan yang ada pada individu sebagai hasil dari pembawaan lingkungannya. 

Karakteristik individu dapat diukur dengan sikap, minat, dan kebutuhan. Individu membawa 

nilai yang melekat dalam diri yang terbentuk oleh lingkungan di mana ia tinggal, nilai – nilai 

tersebutlah yang nantinyadibawa dalam situasi kerja. Oleh karena itu, nilai – nilai dari setiap 

individu yang berlainan harus diketahui oleh perusahaan agar dapat digunakan untuk menilai 

karyawan yang potensial dan menetapkan apakah nilai – nilai mereka segaris dengan nilai 

dominan dari organisasi. Robbins (2007:78) menyatakan bahwa variabel di tingkat individu 

meliputi karakteristik biografis, kemampuan kepribadian dan pembelajaran. Karakteristik 

biografis meliputi usia, jenis kelamin, status perkawinan, banyaknya tanggungan, dan masa 

kerja dengan suatu organisasi dari karyawan itu. Sedangkan yang termasuk kemampuan 

adalah kemampuan fisik dan mental. 
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Selanjutnya apabila dihubungkan dengan beban kerja maka dapat melihat pandangan 

karyawan mengenai besarnya target kerja yang diberikan, dimana selama ini perusahaan 

menetapkan target yang terlalu tinggi sehingga karyawan merasakan adanya beban tugas 

yang terlalu berat. Pandangan karyawan terhadap kondisi pekerjaan dapat ditunjukkan 

dengan bentuk-bentuk dukungan dari perusahaan dalam proses penyelesaian pekerjaan, 

dimana selama ini fasilitas yang mendukung pekerjaan dirasakan kurang sehingga karyawan 

belum sepenuhnya bekerja sesuai dengan ketentuan.Beban kerja yang ditetapkan juga 

ditunjukkan dengan penetapan standar kerja yang terlalu tinggi sehingga aktivitas para 

karyawan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan.  

Apabila dikaitkan dengan kondisi lingkungan kerja adalah lingkungan dimana 

pegawai melakukanpekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja yang kondusif memberikan 

rasaaman dan memungkinkan para pegawai untuk bekerja optimal. Lingkungankerja dapat 

mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai menyenangilingkungan kerja dimana dia 

bekerja, maka pegawai tersebut akan betah ditempat kerjanya untuk melakukan aktivitas 

sehingga waktu kerjadipergunakan secara efektif dan optimis prestasi kerja pegawai juga 

tinggi. Lingkungan kerja tersebut mencakup hubungan kerja yang terbentuk antarasesama 

pegawai dan hubungan kerja yang terbentuk antara sesama pegawai, hubungan kerja antar 

bawahan dan atasan serta lingkungan fisika tempatpegawai bekerja (Mardiana, 2005). 

Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumenep merupakan salah satu cabang yang 

memberikan pelayanan terbaik kepada nasabah di seluruh wilayah Kabupaten Sumenep. 

Fenomena yang terjadi di bank BRI cabang sumenep itu sendiri, kurang baiknya komunikasi 

dengan karyawan di tempat kerja, terbatasnya hubungan emosional antara karyawan dengan 

pimpinan di dalam lingkungan kerja karyawan, waktu tekanan yang sangat padat sehingga 

membuat karyawan mengalami kinerjayang kurang efektif . 
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Fenomina kerja yang ada di bank tersebut menjadi kendala tersendiri yang di 

tetapkan perusahaan dan perberdaan karakteristik setiap pegawai hingga padatempat 

lingkungan kerja, hal ini merupakan pengaruh terbesar pada kinerja karyawan yang akan 

berdampak pada pelayanan terhadap nasabah sehingga tidak sepenuhnya memberikan 

pelayanan terbaik karena beban kerja yang ada di dalam Bank Rakyat Indonesia cabang 

sumenep sendiri  yang sifatnya berbentuk pelayanan.Untuk mencari solusi dari perbedan 

tersebut dilakukan penelitian yang berkaitan dengan karakteristik individu yang memiliki 

perbedaan terkait dengan nilai, sikap, dan minat dalam bekerja diperusahaan. Dari perbedaan 

tersebut menjadi tolak ukur dalam bekerja sehingga motivasi setiap individu yang berbeda 

pada akhirnya memberikan nilai tersediri bagi setiap pegawai. 

Selain karakteristik individu, masalah beban kerja dalam sebuah organisasi turut pula 

menentukan kinerja pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi. Secara umum, istilah 

beban kerja mengacu pada jumlah pekerjaan yang dialokasikan kepada pegawai untuk 

diselesaikan. Selama ini para pegawai merasakan adanya tekanan dalam bekerja sehingga 

pegawai merasakan adanya tekanan dalam bekerja di instansi. Tekanan pekerjaan yang 

terlalu tinggi menjadikan para karyawan tidak dapat bekerja secara maksimal diinstansi. 

Berdasarkan masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penleitian dengan 

judul“ Pengaruh Karakteristik Individu, Beban Kerja dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumenep”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dari 

penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana karakteristik individu, beban kerja, lingkungan kerja dan kinerja pegawai 

pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumenep? 
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2. Apakah karakterstik individu, beban kerja dan lingkungan kerja, berpengaruh 

terhadap kinerja pegawai Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumenep? 

3. Diantara karakteristik individu, beban kerja dan lingkungan kerja variabel apakah 

yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai pada Bank Rakyat Indonesia 

Cabang Sumenep? 

 

 

 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah  

1. Untuk Mendeskripsikan pengaruh karakteristik individu, beban kerja lingkungan 

kerja dan kinerja pegawai pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumenep. 

2. Untuk mengetahui karakteristik individu, beban kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja pegawai pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumenep 

3. Untuk menganalisis diantara variabel karakteristik individu, beban kerja dan 

lingkungan kerja variabel manakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 

pegawai pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumenep. 

D. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Sumenep 

Dapat memberikan masukan dalam membuat kebijakan untuk perusahaan yang 

mungkin berguna bagi perkembangan perusahaan yang berkaitan dengan upaya 

peningkatan kinerja karyawan dengan melakukan kajian terhadap karakteristik 

individu, beban kerja dan lingkungan kerja. 
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b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya untuk 

mengembangkan hasil penelitian ini. 

 


