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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Ekonomi global saat ini sedang dilanda ketidakmenentuan. Hal tersebut 

dapat dilihat dari menurunnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, yang sekarang 

menembus angka 14.474 rupiah (kurs BI, Jumat 7 Desember 2018). Kondisi 

tersebut bukan hanya dirasakan oleh Indonesia, akan tetapi dirasakan juga oleh 

beberapa negara-negara lain, khusus nya negara-negara berkembang. 

Beberapa pertemuan atau forum penting yang erat kaitannya dengan 

permasalahan ekonomi tersebut dibahas melalui forum seperti, The Group of 

Twenty (G20) Finance Minister and Central Bank Governors yang terselenggara 

di Buenos Aires, Argentina 19-22 Juli 2018, World Economic Forum on ASEAN 

11-13 September 2018 Hanoi, Viet Nam dan pertemuan International Monetary 

Fund and World Bank 8-14 Oktober 2018 Bali, Indonesia. 

 Pertemuan-pertemuan yang terselanggara beberapa waktu yang lalu 

tersebut menyuarakan bahwa perlu adanya peningkatan kerja sama internasional 

dalam mengatasi ketidakpastian ekonomi, negara-negara maju atau adidaya 

diharapkan mampu memberikan kebijakan ekonomi yang mampu mendorong 

terjadinya peningkatan kerja tersebut dan pada pertemuan terakhir IMF-WB 

menekankan bahwa politik perdagangan antar negara maju dapat lebih 

memperhatikan kondisi negara-negara berkembang. (Jokowi, 2018). 

Ditengah ketidakpastian ekonomi dan persaingan dunia bisnis, tentunya 

menuntut setiap perusahaan untuk dapat memaksimalkan sumberdaya yang 
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dimiliki secara efektif dan efisien. Pandangan tersebut merujuk kepada pernyataan 

World Bank dalam annual reports tahun 2011 tentang The Changing Wealth of 

Nation, dimana dengan adanya ketidakpastian ekonomi diharapkan suatu entitas 

dapat memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimilikinya, sesuai dengan tujuan 

dan keberlangsungan hidup entitas. 

Perusahaan merupakan suatu organisasi yang mempunyai berbagai macam 

tujuan, tujuan utamanya adalah memperoleh laba (keuntungan). Setiap 

pengambilan keputusan mengacu kepada data-data yang tersaji pada laporan 

keuangan perusahaan. Keputusan-keputusan tersebut akan menunjang kegiatan 

operasional perusahaan, seperti keputusan pembelian, keputusan penjualan, 

keputusan melakukan expansi perusahaan, keputusan kapasitas produksi, 

keputusan investasi dan keputusan pemberdayaan sumber daya manusia. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang menikmati pesatnya 

kemajuan teknologi internet. Namun, industri telekomunikasi yang menjadi tulang 

punggung layanan internet mengalami stagnan. Seiring dengan pemerintah 

melakukan peningkatan terhadap internet, industri telekomunikasi seharusnya ikut 

berkembang. Namun, pada kenyataannya sekarang, yang paling menikmati adalah 

industri dari luar negeri yang mengekspor berbagai peralatan telekomunikasi, 

mulai dari peralatan yang dipakai untuk membangun jaringan sampai smartphone 

yang dibeli oleh pengguna (masyarakat). (Aswin Sasongko, Multi-Stakeholders 

Advisory Group Indonesia Internet Governance Forum (ID-IGF), 2018). 

Untuk mengetahui jangkauan jaringan internet pada industri 

telekomunikasi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut : 
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Gambar 1.1 

Daerah Jangkauan Jaringan Internet 

Sumber : PT Smartfren, Indosat dan Telkomsel 

PT Smartfren Telecom Tbk merupakan salah satu perusahan swasta yang 

bergerak dibidang jasa dan manufaktur penyedia layanan telekomunikasi di 

Indonesia. Menurut data yang diambil dari annual report perusahaan selama 

kurun waktu 5 tahun, dapat terlihat bahwa perusahaan mengalami kerugian dari 

tahun 2013-2017, hal tersebut dapat terlihat pada tabel sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Laba Kotor Perusahaan (Dalam Rupiah) 

Tahun PT. Smartfren PT. XL Axiata PT. Indosat 

2013 -  1,611,087,135,238        1,658,288,000,000        1,176,737,000,000  

2014 -     968,011,229,545           428,412,000,000        1,617,556,000,000  

2015 -  1,330,545,192,390        3,139,277,000,000        2,362,110,000,000  

2016 -  1,982,587,115,449        1,686,874,000,000        3,940,553,000,000  

2017 -  2,253,198,722,272        1,658,261,000,000        4,032,499,000,000  

Rata-Rata -  1,629,085,878,979        1,714,222,400,000        2,625,891,000,000  

Sumber: Hasil Pengolahan Data Annual Report 2018 

Data pada tabel tersebut merupakan perbandingan laba kotor yang dimiliki 

oleh PT Smartfren Telecom Tbk dengan perusahaan kompetitor selama kurun 

waktu 5 tahun terakhir. Dapat diketahui bahwa PT Smartfren Telecom Tbk telah 
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mengalami kerugian, sementara itu kedua perusahaan kompetitor, yaitu PT XL 

Axiata Tbk dan PT Indosat Tbk yang mengalami keuntungan. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa kinerja keuangan yang dimiliki oleh perusahaan kompetitor 

jauh lebih baik dibandingkan dengan PT Smartfren Telecom Tbk. 

Data mengenai laba kotor tersebut sebagai interpretasi dari kegiatan 

operasional yang dilakukan oleh perusahaan. Besarnya laba yang dihasilkan 

menunjukkan kesuksesan perusahaan memperdayakan sumber daya yang dimiliki, 

sebaliknya besarnya rugi yang dihasilkan menunjukkan ketidakmampuan 

perusahaan memperdayakan sumber daya yang dimilikinya. 

Pentingnya sumber daya ini perlu disadari oleh semua tingkatan 

manajemen di suatu perusahaan, karena sumber daya inilah yang nantinya dapat 

mementukan keberhasilan suatu perusahaan dalam mencapai tujuan. Salah satu 

sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia memiliki karena dinilai 

memiliki potensi, yaitu kemampuan, tenaga dan kreativitas yang dibutuhkan oleh 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Seiring berkembangnya teknologi, 

infomasi, ketersediaan modal dan memadainya sumber daya lain untuk 

menunjang kegiatan operasional perusahaan, dengan tidak adanya pemanfaatan 

terhadap sumber daya manusia, maka perusahaan akan sulit untuk mencapai 

tujuan, juga perusahaan dianggap tidak mampu memperdayakan sumber dayanya 

secara efektif dan efisien. 

Untuk mengukur penilaian terhadap sumber daya manusia yang dimiliki 

perusahaan disebut kinerja karyawan. Kinerja karyawan merupakan faktor yang 

memperngaruhi keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Kinerja karyawan yang baik dan memuaskan dapat menghasilkan 
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produktivitas yang baik untuk perusahaan, sedangkan kinerja yang kurang baik 

akan menghasilkan produktivitas yang rendah. 

Pengukuran kinerja di perusahaan dapat menggunakan Key Performance 

Indicator (KPI). Dimana, Key Performance Indicator (KPI) merupakan tipe 

ukuran kinerja yang memberitahukan apa yang harus dilakukan oleh karyawan 

untuk meningkatkan kinerja secara dramatis. (Abdullah, 2014:153) 

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari perusahaan, yaitu 

Ibu Lia Nurlaela sebagai GEM (Gallery Exellent Manager), beliau mengatakan 

bahwa penilaian pelayanan karyawan di PT. Smartfren Bandung yang mengacu 

kepada KPI (Key Performance Indicator) selama 5 tahun terakhir, termasuk ke 

dalam kategori “Baik”. 

Penilaian kinerja karyawan dilakukan setiap enam bulan sekali kemudian 

di rata-ratakan dalam setiap tahun untuk mengetahui apakah pencapaian kinerja 

karyawan PT. Smartfren Bandung mengalami penuruan atau kenaikan 

berdasarkan kriteria penilaian yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

Berikut ini merupakan data mengenai kinerja karyawan adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Kinerja Karyawan Perusahaan Telekomunikasi 

Tahun 
PT. Smartfren PT. XL Axiata PT. Indosat 

KPI Keterangan KPI Keterangan KPI Keterangan 

2013 74.51 Cukup 81.11 Baik 84.69 Baik 

2014 83.00 Baik 80.82 Baik 87.81 Sangat Baik 

2015 79.79 Baik 84.62 Baik 88.78 Sangat Baik 

2016 76.09 Baik 82.34 Baik 89.86 Sangat Baik 

2017 80.04 Baik 85.45 Sangat Baik 90.12 Sangat Baik 

Rata-Rata 78.68 Baik 82.87 Baik 88.25 Sangat Baik 

Sumber: Hasil Pengolahan Data Annual Report 2018 
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Data pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa nilai rata-rata untuk 

perusahaan PT. Smartfren lebih kecil dibandingkan dengan PT. XL Axiata dan 

PT. Indosat, meskipun nilai rata-rata KPI (Key Performance Indicator) berada 

pada tingkat baik, namun nilai KPI karyawan tersebut masih belum optimal. 

Karena nilai rata-rata KPI menunjukkan bahwa nilai yang diperoleh belum sesuai 

dengan nilai yang diinginkan perusahaan yaitu nilai sangat baik berada pada nilai 

85%. Nilai KPI pada tahun 2013-2017 mengalami fluktuatif, terjadi peningkatan 

pada tahun 2014 sebesar 8.49%, pada tahun 2015 dan 2016 mengalami penurunan 

sebesar 3,21% dan 3,70%, serta mengalami peningkatan pada tahun 2017 sebesar 

3,95%, namun perolehan nilai KPI sebesar 80,04 tersebut terbilang kecil 

dibandingkan dengan pencapaian tahun 2014, yaitu sebesar 83.00. 

Adapun hasil prasurvey untuk kinerja karyawan di PT Smartfren Telecom 

Tbk di Bandung adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.3 

Hasil Prasurvey Kinerja Karyawan PT Smartfren Bandung 

 

Keterangan : 

1. Q adalah Kuantitas dan ∑ adalah Jumlah. 

2. Skor jawaban responden 5 “Sangat mampu”, 4 “Mampu”, 3 “Cukup 

mampu”, 2 “Kurang mampu” dan 1 “Tidak mampu”. Skor tersebut 

berlaku untuk pernyataan ukuran penilaian efektif, efisien dan 

keselamatan. 
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3. Skor jawaban responden 5 “Selalu”, 4 “Sering”, 3 “Kadang-kadang”, 2 

“Jarang” dan 1 “Tidak pernah”. Skor tersebut berlaku untuk penyataan 

ukuran penilian kualitas, ketepatan waktu dan produktivitas. 

 

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja karyawan pada PT. 

Smartfren Telecom Tbk di Bandung berada pada kategori “Sedang”. Hal tersebut 

menandakan bahwa kinerja karyawan di perusahaan belum optimal, dimana 

secara efektif dan efisien terdapat karyawan yang kesulitan melaksanakan 

pekerjaan dengan baik dan benar, kesulitan tersebut diakibatkan oleh banyaknya 

prosedur pada sistem aplikasi yang digunakan. Panjangnya alur proses pada 

beberapa jenis pekerjaan menyebabkan laporan-laporan yang dibuat menjadi tidak 

tepat waktu, sehingga dapat menghambat pekerjaan pada divisi atau bagian lain. 

Kebutuhan atas kinerja karyawan di suatu perusahaan digunakan untuk 

mengetahui seberapa besar kontribusi karyawan kepada perusahaan. Perusahaan 

dapat berprestasi dan bersaing secara kompetitif dengan perusahaan lain, 

dikarenakan mempunyai karyawan-karyawan yang berkualitas. Kondisi tersebut 

juga akan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Pandangan 

tersebut mengacu kepada pendapat penelitian Brahmasari dan Supranyetno 

(2008), dimana pegawai akan bekerja dengan motivasi tinggi dan merasa puas 

terhadap hasil kerjanya sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. 

Tercapainya kinerja karyawan yang baik akan berbanding lurus dengan 

tercapainya tujuan perusahaan. 

Berdasarkan fenomena diatas, maka dapat diketahui bahwa kinerja 

karyawan PT. Smartfren Bandung belum optimal, karena pencapaian kinerja 

karyawan belum mencapai target yang diberikan perusahaan yaitu 85%. Oleh 
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karena itu perlu diketahui faktor-faktor yang bermasalah yang dapat 

mempengaruhi atau memberikan dampak yang kurang baik terhadap kinerja 

karyawan. Menurut Siagian (2009), kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, yaitu kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja, disiplin, motivasi, 

kepuasan kerja, stress kerja, kompetensi dan budaya organisasi. Faktor-faktor 

tersebut akan mempengaruhi pada peningkatan maupun penurunan kinerja 

karyawan yang nantinya akan berdampak pada perusahaan. 

Berikut ini merupakan hasil prasurvey yang dilakukan penulis mengenai 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di PT. Smartfren Bandung 

yang disebarkan kepada 15 orang karyawan adalah sebagai berikut : 

Tabel 1.4 

Hasil Prasurvey Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan 

 

Sumber: Rekapitulasi Jawaban Responden Prasurvey 

Data pada tabel hasil prasurvey tersebut dapat dilihat bahwa nilai dari 

faktor motivasi berprestasi dan budaya organisasi memiliki nilai rendah 

dibandingkan dengan beberapa faktor yang lain. Motivasi berprestasi menjadi 

kompenen yang sangat berperan dalam mewujudkan kualitas sumber daya 

manusia. Motivasi berprestasi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,49, hal 
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tersebut tercermin dari masih terdapatnya karyawan yang belum mampu 

menyelesaikan pekerjaan secara tuntas, melakukan pekerjaan yang lebih baik dari 

sebelumnya dan belum memiliki dorongan untuk melakukan pekerjaan secara 

inovatif. Sedangkan budaya organisasi mendapatkan nilai rata-rata sebesar 2,51, 

hal tersebut tercermin dari masih terdapatnya karyawan yang belum memiliki 

keberanian dalam mengambil risiko, kemampuan dalam bersaing dan belum 

mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam bekerja. Dengan demikian 

motivasi berprestasi dan budaya organisasi menjadi salah dua faktor yang 

bermasalah dalam kinerja karyawan karena memiliki nilai rendah dibandingkan 

dengan faktor-faktor yang lainnya. 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Motivasi Berprestasi dan 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Smartfren 

Bandung.” 

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah 

Identifikasi masalah merupakan proses pengkajian dari permasalahan-

permasalahan yang akan di teliti, sedangkan rumusan masalah menggambarkan 

permasalahan yang tercakup di dalam penelitian terhadap variabel Motivasi 

Berprestasi, Budaya Organisasi, dan Kinerja Karyawan. 

1.2.1    Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dikemukakan pada latar 

belakang penelitian yang berkaitan dengan motivasi berprestasi dan budaya 

organisasi terhadap kinerja karyawan, maka dapat diidentifikasikan beberapa 

masalah yang akan di bahas, yaitu : 
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1. Kinerja Karyawan 

a. Kinerja karyawan belum optimal dilihat dari nilai rata-rata KPI yang 

belum mencapai target yang diinginkan perusahaan. 

b. Secara efektif dan efisien masih terdapat karyawan yang masih 

mengalami kesulitan untuk melaksanakan pekerjaan dengan baik dan 

benar. 

c. Dalam pelaksanaan pekerjaan, masih terdapat karyawan yang belum 

mematuhi peraturan dan prosedur yang ada di perusahaan. 

d. Adanya keterlambatan dalam pembuatan laporan-laporan yang 

seharusnya dapat diselesaikan dengan sesegera mungkin. 

2. Motivasi Berprestasi 

a. Masih terdapat karyawan yang belum mampu menyelesaikan pekerjaan 

secara tuntas. 

b. Masih terdapat karyawan yang belum mampu melakukan pekerjaan 

yang lebih baik dari sebelumnya. 

c. Masih terdapat karyawan yang belum memiliki dorongan untuk 

melakukan pekerjaan secara inovatif. 

3. Budaya Organisasi 

a. Masih terdapat karyawan yang belum memiliki keberanian dalam 

mengambil risiko. 

b. Masih terdapat karyawan yang belum memiliki kemampuan dalam 

bersaing. 

c. Masih terdapat karyawan yang belum mengikuti Standar Operasional 

Prosedur (SOP) dalam bekerja. 
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1.2.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka dapat 

disusun rumusan masalah dari penelitian, yaitu : 

1. Bagaimana motivasi berprestasi karyawan PT. Smartfren Bandung. 

2. Bagaimana budaya organisasi karyawan PT. Smartfren Bandung. 

3. Bagaimana kinerja karyawan PT. Smartfren Bandung. 

4. Seberapa besar pengaruh motivasi berprestasi dan budaya organisasi 

secara simultan dan parsial terhadap kinerja karyawan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang diajukan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis : 

1. Motivasi berprestasi karyawan PT. Smartfren Bandung. 

2. Budaya organisasi karyawan PT. Smartfren Bandung. 

3. Kinerja karyawan PT. Smartfren Bandung. 

4. Besarnya pengaruh motivasi berprestasi dan budaya organisasi secara 

parsial dan simultan terhadap kinerja karyawan PT. Smartfren Bandung. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitiaan yang dilakukan dengan harapan akan menambah ilmu 

pengetahuan khususnya dalam bidang Manajemen Sumber Daya Manusia, selain 

itu penulis juga berharap dengan melakukan penelitian ini akan memperoleh hasil 

yang dapat memberikan manfaat. 

1.4.1    Kegunaan Praktis 

Kegunaan praktis dari penelitian ini diantaranya : 

1. Bagi Pihak Peneliti 
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a. Motivasi Berprestasi 

Mengetahui penerapan motivasi berprestasi pada karyawan di PT. 

Smartfren Bandung. 

b. Budaya Organisasi 

Mengetahui penerapan budaya organisasi pada karyawan di PT. 

Smartfren Bandung. 

c. Kinerja Karyawan 

Mengetahui tingkat kinerja karyawan dengan adanya penerapan 

motivasi berprestasi dan budaya organisasi di PT. Smartfren Bandung. 

2. Bagi Pihak Perusahaan 

a. Motivasi Berprestasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menerapkan motivasi berprestasi untuk meningkatkan kinerja karyawan 

PT. Smartfren Bandung. 

b. Budaya Organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menerapkan budaya organisasi untuk meningkatkan kinerja karyawan 

PT. Smartfren Bandung. 

c. Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan PT. Smartfren Bandung. 

3. Bagi Pihak Lain 

a. Motivasi Berprestasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, 

dan bahan perbandingan bagi siapa saja yang meneliti objek penelitian 

motivasi berprestasi di PT. Smartfren Bandung. 
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b. Budaya Organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, 

dan bahan perbandingan bagi siapa saja yang meneliti objek penelitian 

budaya organisasi di PT. Smartfren Bandung. 

c. Kinerja Karyawan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, wawasan, 

dan bahan perbandingan bagi siapa saja yang meneliti objek penelitian 

tingkat kinerja karyawan yang diperngaruhi oleh motivasi berprestasi 

dan budaya organisasi di PT. Smartfren Bandung. 

1.4.2    Kegunaan Teoritis 

Kegunaan teoritis dari penelitian ini diantaranya : 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam 

memecahkan permasalahan yang berhubungan dengan kinerja karyawan 

serta mendukung penelitian sejenis dalam pengembangan penelitian lebih 

lanjut. 

2. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan pembaca 

dalam menghubungkan masalah yang diteliti yaitu pengaruh Motivasi 

Berprestasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa dan sebagai bahan referensi 

untuk penelitian selanjutnya yang tertarik tentang Motivasi Berprestasi, 

Budaya Organisasi, dan Kinerja Karyawan. 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Motivasi Berprestasi 

dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Smartfren 
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Bandung” di beberapa kantor PT. Smartfren wilayah Bandung, yaitu Galeri 

Smartfren Suci Bandung, Galeri Smartfren BEC Bandung, Galeri Smartfren 

Antapani Bandung, Galeri Smartfren Soekarno Hatta Bandung dan Galeri 

Smartfren Bojongsoang Bandung. Peneliti melakukan penelitian ini dari bulan 

Agustus 2018 sampai dengan selesai. 


