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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan  teknologi  saat  ini  sangat  mempengaruhi  segala  sektor  

yang  ada, terutama  sektor  telekomukasi  dan  informasi. Dikutip   dari  

www.beritasatu.com  mengatakan bahwa perindustrian telekomunikasi di 

Indonesia  sangat   mengalami  tekanan  di tahun 2018. Hal  ini  menyebabkan  

para pemiliki perusahaan harus meningkatkan  kapabilitas  mereka  agar mampu 

bersaing  dalam  persaingan  saat  ini. berbagai cara  dilakukan  oleh  pengembang  

perusahaan  agar  perusahaan mereka tetap dapat “ memberikan perlawanan ”  

terhadap persaingan, baik itu  melakukan  riset  atau  meningkatkan infrastruktur 

yang dimiliki  bahkan juga meningkatkan  kekuatan internal dari perusahaan, 

seperti meningkatkan performa dari karyawan yang bekerja di perusahaan 

tersebut. 

Kinerja karyawan sering dikaitkan dengan kinerja dari perusahaan, hal ini 

disebabkan karena peranan yang dimiliki karyawan   sangat   krusial bagi 

keberlangsungan dari sebuah perusahaan.  Dimana hal tersbut memberikan 

perhatian lebih terhadap bagaimana agar karyawan dapat memberikan potensi 

terbaik yang dimilikinya, sehingga dapat membantu perusahaan dalam mencapai 

tujuannya.  Menurut KBBI karyawan memiliki definisi sebgai individu yang 

bekerja atau dipekerjakan pada sebuah lembaga “  perusahaan, kantor dan 

sebagainya” dimana mendapat imbalan  berupa gaji atau upah. Sementara  
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disbutkan  bahwa  kinerja didefinisikan sebgai sebuah  hasil  kerja  individu  atau  

kelompok   karyawan, hasil kerja tersebut mempunyai sebuah bukti  konkret  yang  

dapat  dijadikan  tolak  ukur (Sedarmayanti, 2011).   

Dikutip dari www.republika.co.id, salah satu emiten telekomunikasi di 

Indonesia  yakni PT. Telkom Indonesia (pesero)  Tbk  dinyatakan sebagai “ Best 

Company to Work for in Asia 2018 “ untuk kedua kalinya dikarenakan  Telkom 

telah memberikan kenyamanan bagi karyawannya dalam meniti karir dengan 

menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Hal tersebut merupakan satu dari 

sekian banyak cara yang dapat dilakukan sebuah perusahaan untuk dapat 

meningkatkan kinerja dari karyawan dengan memberikan lingkungan kerja yang 

kondusif serta memberikan dorongan dimana karyawan juga dapat memberikan 

potensi terbaik yang dimilikinya dalam membantu perusahaan guna mencapai 

tujuan yang dimiliki.  

  Menurut pandangan Mangkunegara, (2009) bahwa terdapat dua faktor yang 

dapat mempengarhui kinerja karaywan, yakni faktor internal dan faktor eksternal, 

faktor internal merupakan faktor yang berasal dari Sumber Daya Manusia (SDM) 

sendiri sementara faktor eksternal berasal dari luar dirinya.  

 Berdasarkan penelitian – penelitian   sebelumnya   menyebutkan   bahwa   

terdapat   faktor   -   faktor  yang  dinilai  dapat  berpengaruh   terhadap   kinerja 

karyawan seperti, faktor lingkungan kerja, motivasi kerja, dan pelatihan. Masing  -  

masing  faktor tersebut  dinilai  secara  signifikan  mempengaruhi  kinerja  dari  

karyawan. Pada faktor lingkungan kerja dapat dilihat sebagai pengaruh dari luar 

diri karyawan yang dirancang khusus sedemikian rupa agar terciptanya hubungan 
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kerja yang mengikat karyawan terhadap lingkungan disekitarnya,  (Lewa,2010).  

Lingkungan kerja sendiri memberikan kondisi yang kondusif bagi karyawan, 

dimana kenyamanan dalam hubungan antarmanusia di dalam perusahaan tersebut, 

baik itu antara atasan terhadap bawahan maupun antara rekan kerja. Sementara 

peran motivasi kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah sebagai 

pendorong bagi karyawan untuk menuntaskan ataupun melakukan pekerjaan yang 

diberikan.  

 Seperti yang kemukakan oleh Abraham H. Maslow dalam teori hierarchy of 

needs yang mana Maslow berpendapat bahwa Motivasi kerja didorong oleh 

adanya serangkaian kebutuhan, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

tersebut maka karyawan berusaha keras dalam memberikan hasil terbaiknya. Pada 

setiap karyawan memiliki kemampuan yang didasari oleh pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill) dan kompentensi (competency) yang sesuai 

terhadap pekerjaan.  

 Maka untuk mendapatkan kinerja yang  sesuai  akan standarisasi perusahaan 

karyawan memerlukan adanya pelatihan.  Menurut Nitisemito,  (2010)   pelatihan 

dirancang agar dapat meningkatkan dan menumbuhkan sikap, tabiat baik, 

kesigapan dan wawasan dari pegawai agar selaras dengan standarisasi dari 

perusahaan.  

 Pada dasarnya sebuah pelatihan dibutuhkan agar tidak terjadinya 

ketimpangan antara kecakapan serta kesigapan dari pegawai yang dimilikinya saat  

ini  dengan kecakapan dan kesigapan  yang  dimilikinya  pada  tempat baru dia 

ditugaskan nantinya. 
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 Berdasarkan penjelasan diatas terkait pentingnya lingkungan kerja, motivasi 

kerja dan pelatihan kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan maka penulis 

memutuskan untuk melakukan penelitian terhadap PT. Telekom Indonesia 

(pesero) Tbk di Kota  Batam yang diberi judul “Analisis Rangkaian Faktor 

Terhadap Kinerja Karyawan pada Perusahaan Telekomunkasi di Kota 

Batam” 

 

1.2 Permasalahan Penelitian 

 Pada penelitian ini, menguraikan rangkaian faktor yang berpengaruh  

terhadap Kinerja Karyawan di PT. Telkom Indonesia di Kota Batam dengan 

berdasarkan kajian empiris serta model penelitian terdahulu. Dalam penelitian ini, 

akan membahas permasalahan sebagai berikut  : 

1. Apakah   lingkungan kerja memberikan efek signifikan terhadap   Kinerja 

Karyawan ? 

2. Apakah   motivasi   kerja   memberikan efek   signifikan   terhadap Kinerja 

Karyawan ? 

3. Apakah   pelatihan   kerja   memberikan  memiliki  efek  signifikan terhadap 

Kinerja Karyawan ? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

 Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja 

karyawan dipengaruhi oleh rangkain faktor yang ada, Tujuan penelitian secara 

rinci sebagai berikut ; 

1. Untuk menunjukan bahwasanya lingkungan kerja memberikan efek 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

2. Untuk menunjukan bahwasnya motivasi kerja memberikan efek signifikan 

kepada kinerja karyawan 

3. Untuk menujukan bahwasanya pelatihan kerja memberikan efek signifikan 

kepada kinerja karyawan 

1.3.2 Manfaat Penelitian. 

 Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang memiliki 

kepentingan, dan adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi perusahaan. 

Manfaat yang diterima oleh perusahaan ritel modern maupun pihak 

lainnya, ialah mengenai rangkaian faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan, dengan mengetahui faktor – faktor dapat menjadikan sebagai 

informasi bagi perusahaan sehingga dapat melakukan pemfokusan 

terhadap Motivasi kerja, Lingkungan kerja dan Pelatihan  guna 

meningkatkan  kinerja karyawan yang ada. 
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2. Manfaat bagi Peneliti dan Akademisi. 

Penelitian ini sebagai syarat  kelulusan untuk peneliti dala mata kuliah 

yang bersangkutan, sementara manfaat bagi akademisi diharapkan 

penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian terdahulu. 

 

1.4 Sistematika Pembahasan 

 Sistematika Pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 BAB I  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini menjelaskan latar belakang dari 

permasalahan, Permasalahan   penelitian, tujuan dan 

manfaat dari penelitian serta sistematika pembahasan dalam 

penyusunan penelitian ini.  

 BAB II KERANGKATEORITIS DAN PERUMUSAN 

HEPOTESIS 

Dalam bab ini, menguraikan teori dan perumusan hipotesis 

dari penelitian  yang  pernah dilakukan sebelumnya  serta 

literatur yang dapat membantu dalam penelitian ini. 

Sementara perumusan hipotesis berperan sebagai penjelas 

terhadap pokok permasalahan.  

 BAB III  METODE PENELITIAN 

  Dalam bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam 

penelitian yang berupa rangkaian penelitian, obyek dari 
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penelitian, definisi dari oprasional variabel, pengumpulan 

data serta metode analisis penelitian. 

 BAB  IV  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 Dalam bab ini menguraikan hasil analisa penelitian serta 

menjelaskan hasil dari pengujian hipotesis yang ada.    

 BAB V KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN 

REKOMENDASI 

Pada bab ini ialah bagian akhir dari  penelitian, yang 

memuat kesimpulan, keterbatasan dan rekomendasi yang 

diperlukan dalam penelitian di masa yang akan datang. 

 

 

 

Ade Pratama. Analisis Rangkaian Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Perusahaan 
Telekomunikasi di Kota Batam 
UIB Repository©2019


