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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Pada tahun 2018, perekonomian global diprediksikan akan membaik 

dikarenakan faktor mulai membaiknya kondisi perdagangan global, kebijakan 

fiskal yang melonggar dari Amerika Serikat, dan meningkatnya investasi dunia 

usaha. Perekonomian global mulai mengalami peningkatan setelah dilanda krisis 

ekonomi beberapa tahun silam. 

 Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 diprediksikan dapat 

mencapai 5,3 persen ataupun lebih tinggi dari target pemerintah di 5,2 persen. 

Pertumbuhan ekonomi tersebut didukung dengan kekuatan fundamental ekonomi 

dari Indonesia yang terdiri dari konsumsi swasta hingga triwulan ketiga di tahun 

2017 yang dianggap terus stabil di angka 5 persen, pertumbuhan belanja investasi 

sebesar 7,1 persen, serta peningkatan kinerja ekspor yang berkelanjutan 

sebagaimana dipaparkan oleh seorang ekonom UOB Indonesia, Enrico 

Tanuwidjaja. 

 Industri makanan dan minuman di Indonesia diproyeksikan tetap menjadi 

sektor utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara nasional pada 

tahun 2018. Airlangga Hartarto selaku Menteri Perindustrian sebagaimana 

menyatakan bahwa pemerintah akan terus berusaha dalam mengawasi ketersediaan 

bahan baku yang diperlukan di dalam perindustrian bidang makanan dan minuman 

dengan tujuan agar bidang tersebut menjadi semakin produktif dan dapat 

meningkatkan daya saing global.  
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 Pada triwulan ketiga tahun 2017, sumbangan pendapatan dari bidang 

perindustrian makanan dan minuman terhadap pendapatan domestik bruto 

perindustrian bidang non-migas menjadi kontributor terbesar dimana mencapai 

34,95 persen. Pencapaian tersebut meningkat sebesar 4 persen dibandingkan 

pencapaian yang diraih pada tahun 2016. Ditambah lagi kontribusi terhadap 

pendapatan domestik bruto tingkat nasional sebesar 6,21 persen pada tahun 2017, 

dimana mengalami peningkatan sebesar 3,85 persen dibandingkan pada tahun 2016. 

 Kemudian jika melihat sisi perkembangan realisasi investasi, perindustrian 

bidang makanan dan minuman untuk investasi dalam negeri mencapai 27,92 triliun 

rupiah pada triwulan ketiga tahun 2017, dimana mengalami peningkatan sebesar 

16,3 persen dibandingkan dengan pencapaian pada tahun 2016. Sedangkan untuk 

sektor investasi asing mencapai USD 1,46 milyar. 

Tabel 1.1 

Pertumbuhan Industri Makanan dan Minuman Terhadap PDB Nasional Tahun 

2014 Hingga Tahun 2017 

Sektor Pertumbuhan  2014  2015  2016  2017 

Makanan dan Minuman 7,64%  6,62%  8,07%  9,46% 

PDB Nasional   5,01%  5,04%  4,94%  5,06% 

Sumber: BPS, 2017 

 Menurut data yang dilansir dari BPS tahun 2017, dapat dilihat bahwa 

pertumbuhan sektor makanan dan minuman selalu tumbuh berada di atas PDB 

Nasional. Setelah mengalami penurunan pertumbuhan pada sektor makanan dan 

minuman, pada tahun 2016 mengalami peningkatan pertumbuhan pada sektor 

tersebut seiring dekat mulai membaiknya pertumbuhan ekonomi. 
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 Restoran cepat saji menjadi salah satu sektor di bidang industri makanan 

dan minuman yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan restoran 

cepat saji telah dirasakan mulai merata di setiap wilayah Indonesia, dari kota-kota 

besar hingga mencapai beberapa wilayah yang lebih kecil lainnya. Kondisi ini 

disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi dan kemajuan gaya hidup di era modern. 

Pembangunan infrastruktur di Indonesia juga menjadi jalan bagi pelaku industri 

restoran cepat saji dalam melaksanakan ekspansi usaha. 

 Salah satu restoran cepat saji ternama McDonald’s dimana pemegang 

saham, yakni Grup Rekso telah menargetkan untuk membuka sebanyak 10 hingga 

15 restoran per tahun di berbagai wilayah Indonesia yang dianggap strategis untuk 

pengembangan usaha. Pada tahun 2017, McDonald’s Indonesia telah berhasil 

membuka 13 gerai baru, dimana total jumlah gerai McDonald’s di seluruh wilayah 

Indonesia telah mencapai 180 gerai. 

 PT Fast Food Indonesia Tbk sebagai pihak pemegang merk waralaba KFC 

juga terus melakukan ekspansif usaha dengan menargetkan penambahan sekitar 30-

50 gerai baru di tahun 2018. Hingga akhir tahun 2017, perusahaan telah memiliki 

608 gerai yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia. 

 Untuk meningkatkan daya saing agar mampu berkompetisi di pasar global, 

peningkatan kualitas, produktivitas, dan efisiensi perlu dikembangkan pada seluruh 

rantai nilai produksi. Peningkatan kualitas atau daya saing sumber daya manusia 

menjadi kunci dalam pengembangan sektor industri makanan dan minuman. 

Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah untuk pengembangan sumber daya 

manusia dengan cara menyusun Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia 
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(SKKNI), perbaikan lembaga di bidang pendidikan, dan pemberian pelatihan 

vokasi sebagaimana dinyatakan oleh Menteri Perindustrian agar pelaku industri 

semakin berinovasi dalam menghadapi era ekonomi digital. 

 Berbagai faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan sangat penting 

untuk diperhatikan oleh semua perusahaan dalam proses meningkatkan 

produktivitas perusahaan agar mampu bersaing di era persaingan global kini. 

Perusahaan dalam mencapai produktivitas, perlu memperhatikan efisiensi dan 

efektivitas jalannya perusahaan itu sendiri. Tenaga kerja atau karyawan di masing-

masing perusahaan memegang peranan penting dalam peningkatan daya saing 

perusahaan dalam persaingan pasar. Jiddah et al. (2016) berpendapat bahwa kinerja 

dari karyawan merupakan faktor yang krusial yang perlu diperhatikan oleh setiap 

perusahaan dalam meningkatkan produktivitas usaha. 

 Jiddah et al. (2016) menyebutkan jika budaya organisasi diterapkan secara 

tepat dalam perusahaan, maka dapat sangat membantu dalam proses meningkatkan 

kinerja pada karyawan di perusahaan. Meningkatkan kinerja bagi karyawan dapat 

dilakukan dengan cara mengembangkan komunikasi yang baik dalam perusahaan, 

meningkatkan pemahaman dan pengetahuan karyawan mengenai tugas yang 

dijalankan, serta manajemen waktu kerja yang efektif. Wambugu (2014) 

mengatakan dengan menerapkan budaya organisasi yang baik dalam perusahaan 

seperti, mengadakan pertemuan secara rutin dan diskusi terbuka dalam perusahaan 

dapat menyelesaikan konflik yang terjadi dan kinerja karyawan dapat mengalami 

peningkatan. 

 Kepuasan kerja pada karyawan dapat menjadi faktor peningkatan kinerja 

karyawan dalam perusahaan. Singh dan Jain (2013) menyebutkan pada posisi 
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pelayanan konsumen dan penjualan, karyawan yang puas terhadap pekerjaannya 

memegang kunci penting dikarenakan karyawan tersebut mewakili perusahaan 

dalam pelayanan publik. Setiap perusahaan perlu mengembangkan strategi yang 

dapat memberikan kekuatan positif dalam lingkungan kerja dan meningkatkan 

moral serta kepuasan pada karyawan dengan tujuan untuk mengembangkan kinerja 

dan produktivitas karyawan sehingga dapat memberikan dampak keuntungan yang 

besar bagi perusahaan. 

 Elnaga dan Imran (2013) menyatakan tujuan dari pelatihan dilakukan adalah 

untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam perusahaan. Tujuan program 

pelatihan dilakukan adalah apa yang akan didapatkan oleh karyawan setelah 

menjalankan dan mengalami proses program pelatihan terhadap karyawan perlu 

mengatur dan sasaran yang jelas bagi kebutuhan individu yang menjalankan 

program pelatihan tersebut dan juga kebutuhan perusahaan. Pelatihan perlu 

dirancang berdasarkan kebutuhan dan tujuan dari perusahaan sehingga hasil 

pelatihan bagi karyawan dapat memberikan hasil efektif dan juga mengembangkan 

kinerja karyawan. Falola et al. (2014) menyebutkan pelatihan penting bagi 

perusahaan untuk meningkatkan efektivitas kinerja karyawan dalam perusahaan 

dan mengembangkan kemampuan karyawan untuk beradaptasi dalam perubahan 

lingkungan bisnis di era teknologi kini. Pelatihan dapat meningkatkan pengetahuan 

dan kemampuan karyawan untuk lebih kreatif dan mampu dalam menyelesaikan 

permasalahan. 

 Kondisi yang dialami oleh karyawan dalam lingkungan kerja juga menjadi 

perhatian khusus dalam proses peningkatan kinerja karyawan yang baik. Zafar et 

al. (2015) menjelaskan hasil pekerjaan atau kinerja dari karyawan yang penuh 
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dengan stres dan ketidakpuasan terhadap pekerjaan yang dijalankan tidak dapat 

sebanding kualitas pekerjaan dan kinerja dari karyawan yang tidak mengalami stres 

kerja dan kepuasan yang tinggi. Stres kerja yang dialami karyawan dapat 

memberikan dampak negatif berupa keputusasaan, depresi, motivasi yang rendah, 

semangat kerja yang menurun. Sehingga dampak negatif tersebut dapat 

mengakibatkan rendahnya komitmen karyawan terhadap perusahaan, tingginya 

tingkat absen kerja, moral yang rendah, fisik yang melemah, dan kesehatan 

psikologis yang mengalami masalah. Jika permasalahan stres kerja tidak diatur 

dengan baik, akan berdampak buruk bagi karyawan dimana mengakibatkan 

penurunan produktivitas serta kinerja karyawan. 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan uraian dan penjelasan mengenai latar belakang, peneliti 

mengidentifikasi beberapa pertanyaan yang akan dijadikan sebagai bahan 

penelitian, antara lain: 

1. Apakah Budaya Organisasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Kinerja Karyawan? 

2. Apakah Kepuasan Kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap 

Kinerja Karyawan? 

3. Apakah Pelatihan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kinerja 

Karyawan? 

4. Apakah Stres Kerja memiliki pengaruh signifikan positif terhadap Kinerja 

Karyawan? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh yang dihasilkan 

di antara variabel-variabel sebagai berikut: 

1. Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. 

2. Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Pelatihan terhadap Kinerja Karyawan. 

4. Stres Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain: 

1.  Akademis 

 Penelitian ini menyajikan pengetahuan umum akademis antara hubungan 

beberapa variabel independen berupa, budaya organisasi, kepuasan kerja, pelatihan, 

dan stres kerja terhadap variabel dependen yaitu kinerja karyawan. Selain dari itu, 

hasil dari pelaksanaan penelitian ini dapat menjadi acuan untuk proses 

melaksanakan penelitian selanjutnya. 

2.  Perusahaan 

 Penelitian ini untuk memberikan pengetahuan kepada perusahaan mengenai 

berbagai faktor yang dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan 

dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas perusahaan melalui peningkatan 

kinerja dari karyawan. 
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1.4 Sistematika Pembahasan 

 Tujuan sistematika pembahasan adalah untuk menjelaskan dan 

menguraikan gambaran umum mengenai pembahasan dan isi dari setiap bab yang 

terdapat di dalam penelitian. Pembahasan penelitian ini terbagi menjadi lima bagian 

antara lain: 

BAB I :  PENDAHULUAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai latar belakang dalam 

melaksanakan penelitian, pembahasan permasalahan di dalam 

penelitian, tujuan dan manfaat dalam pelaksanaan penelitian, serta 

sistematika pembahasan. 

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai kerangka teoritis serta 

model penelitian terdahulu yang menjadi dasar dalam penelitian, dan 

model penelitian yang diterapkan, serta hipotesis yang dirumuskan 

di dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini memberikan pembahasan mengenai penerapan metode 

penelitian yang akan diterapkan dimana terdiri dari rancangan dalam 

penelitian, objek yang dibahas dalam penelitian, definisi atau 

pengertian operasional variabel, teknik pengumpulan data yang 

diterapkan, metode analisis data, dan uji hipotesis. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memberikan penjelasan mengenai hasil data yang diuji, 

analisis statistik deskriptif, uji common method biases, hasil 
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pengujian evaluasi model (outer model atau inner model) beserta 

penjelasan atas hasil dari hipotesis-hipotesis. 

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN  REKOMENDASI 

Bab ini menguraikan tentang pengambilan kesimpulan berdasarkan 

hasil pembahasan penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan 

pemberian rekomendasi atas hasil dalam penelitian. 

Rocky Cua, Analisis Pengaruh Budaya Organisasi, Kepuasan Kerja, Pelatihan, dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 
pada Restoran Cepat Saji di Batam 
UIB Repository©2018




