
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan pada saat ini dihadapi dengan sebuah tantangan dan 

persaingan yang sangat ketat. Pertumbuhan bisnis yang semakin hari semakin 

bertambah, menuntut perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan 

mengembangkan sumber daya manusia yang ada di dalamnya, agar mampu 

bersaing dengan kompetitor baru yang muncul. Hal ini disebabkan karena sumber 

daya manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah perusahaan 

karena keberhasilan dalam mencapai tujuan perusahaan sangat tergantung pada 

sumber daya manusia yang ada di dalammya yaitu sumber daya manusia yang 

berkualitas yang bisa memajukan perusahaan. 

Sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan memegang peranan yang 

sangat penting karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan 

operasional perusahaan yang berguna bagi kemajuan perusahaan. Setiap karyawan 

perusahaan dituntut untuk bekerja secara efektif dan efisien serta mempunyai 

kualitas dan kuantitas pekerjaan yang semakin baik. Sumber daya manusia 

merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun perusahaan agar aktivitas 

manajemen berjalan dengan baik dimana keberhasilan suatu organisasi atau 

perusahaan sangat dipengaruhi oleh kinerja individu karyawannya. Sumber daya 

yang dimiliki oleh perusahaan seperti modal, metode dan mesin tidak bisa 

memberikan hasil yang optimum apabila tidak didukung oleh sumber daya 

manusia yang mempunyai kinerja optimum. Salah satu upaya manajemen sumber 

daya manusia untuk melakukan peranan strategi bagi pencapaian visi dan misi 

perusahaan adalah dengan menciptakan culture (budaya) yang mendukung kinerja 

sumber daya manusia dalam perusahaan. 

Budaya perusahaan memiliki sub budaya yaitu budaya kerja. Budaya kerja 

merupakan pola tingkah laku dan nilai-nilai yang baik, disepakati para karyawan 

dalam suatu perusahaan, baik tingkah laku maupun nilai-nilai yang mendasari 



 

 

struktural antara karyawan dengan atasan, ataupun antara karyawan dengan 

stakeholdernya. Budaya kerja berkaitan dengan nilai-nilai dominan yang 

disebarluaskan didalam organisasi sebagai filosofi kerja karyawan, karena tidak 

dapat dipisahkan dengan kinerja SDM. Budaya kerja penting dalam pencapaian 

suatu tujuan organisasi karena budaya kerja merupakan suatu cara kerja yang 

bermutu dan didasari oleh nilai yang penuh makna, dan memberikan motivasi 

serta inspirasi untuk bekerja lebih baik. 

Budaya kaizen adalah budaya perusahaan Jepang yang berarti penyempurnaan 

dan perbaikan berkelanjutan yang melibatkan seluruh anggota perusahaan dengan 

menciptakan cara berfikir yang tidak hanya berorientasi pada hasil tetapi pada 

proses dan sebuah sistem manajemen yang menunjang serta menghargai usaha 

karyawan demi penyempurnaan. Kaizen pertama kali diperkenalkan oleh Taichi 

Ohno, mantan Vice President Toyota Motors Corporation. Istilah ini mencakup 

pengertian perbaikan yang melibatkan semua orang baik manajer dan karyawan 

yang melibatkan biaya dalam jumlah yang tak seberapa. Filsafat Kaizen 

berpandangan bahwa cara hidup kita apakah itu kehidupan kerja atau kehidupan 

sosial, hendaknya berfokus pada upaya perbaikan terus menerus (Imai; 2008:1). 

Kaizen (Continuous Improvement) atau perbaikan berlanjut adalah aktivitas 

perubahan yang dilakukan secara terus menerus untuk meningkatkan apa yang 

telah dicapai ke arah yang lebih baik. Pada dasarnya setiap individu maupun 

perusahaan manapun pasti menginginkan selalu menjadi yang terbaik, untuk itu 

perbaikan dan penyempurnaan setiap saat selalu diperlukan.  

Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu organisasi atau instansi sesuai wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan.  

Kinerja karyawan yang optimal dapat terlihat baik dari kualitas maupun kuantitas 

yang sangat diperlukan untuk mendukung tercapainya tujuan perusahaan dan 

untuk itu diperlukan dukungan dari berbagai faktor, diantaranya budaya kerja. 

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi perusahaan untuk 

dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan bisnis yang tidak stabil. Oleh 

karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan 



 

 

tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai 

tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja 

sumber daya manusia yang ada didalamnya. Kinerja yang optimal adalah kinerja 

yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Kinerja karyawan yang merupakan hasil olah pikir dan tenaga dari seorang 

karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukannya, dapat berwujud, dilihat, 

dihitung jumlahnya, akan tetapi dalam banyak hal hasil olah pikiran dan tenaga 

tidak dapat dihitung dan dilihat, seperti ide-ide pemecahan suatu persoalan, 

inovasi baru suatu produk barang atau jasa, bisa juga merupakan penemuan atas 

prosedur kerja yang lebih efisien. 

PT. Gistex Garmen Indonesia merupakan salah satu perusahaan swasta 

nasional di Indonesia yang bergerak dalam sektor industri garmen. Kegiatan usaha 

utama dari perusahaan ini adalah mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan 

jadi. Sistem produksi yang dijalankan adalah membuat produk berdasarkan 

pesanan (make to order) dengan 70% produknya dijual ke luar negeri dan sisanya 

dikonsumsi oleh perusahaan lokal. Sebagaimana layaknya sebuah organisasi, PT. 

Gistex Garmen Indonesia selalu berusaha meningkatkan kualitas sumber daya 

manusianya. Untuk itu kualitas karyawan dan segala keperluan yang mendukung 

kelancaran pekerjaan dan lingkungan kerja harus terus ditingkatkan. PT. Gistex 

Garmen Indonesia adalah perusahaan yang menerapkan budaya kaizen sebagai 

salah satu strategi pengembangan sumber daya manusia. Budaya kerja yang tidak 

kondusif merupakan masalah besar yang sangat mengganggu kinerja perusahaan. 

Walaupun penerapan budaya kaizen telah lama diterapkan akan tetapi, 

pelaksanaannya masih terkendala.  Saat ini masih banyak dijumpai permasalahan 

seperti material-material yang akan diproses ditumpuk tanpa pemilihan, berbagai 

peralatan produksi tidak tersimpan dengan baik, barang-barang yang tidak 

berguna masih ditemui di dalam ruangan, penggunaan sumber daya produksi yang 

tidak sesuai, lingkungan kerja yang kurang nyaman serta penggunaan sumber 

daya produksi untuk menghasilkan produk akan menjadi lebih besar atau dapat 

dikatakan terjadi pemborosan.  



 

 

Target dan rencana produksi tidak dapat direalisasikan, bilamana 

permasalahan tersebut terus menerus terulang yang dapat menyebabkan unsur-

unsur kinerja yang meliputi kualitas, kuantitas dan efektifitas bernilai rendah. 

Produk yang dihasilkan harus dijaga bahkan ditingkatkan kualitasnya. Untuk 

meningkatkan kualitas produk tersebut diperlukan lingkungan kerja yang nyaman 

dan bersih serta kemudahan menjangkau peralatan dan bahan baku dalam proses 

produksi. Permasalahan utama yang teridentifikasi dalam hubungannya dengan  

budaya kerja kaizen di PT.Gistex Garmen Indonesia yaitu dalam implementasinya 

yang sering dianggap tidak obyektif dan cenderung sekedar formalitas, dimana 

prosedur dijalankan apabila akan diadakan audit oleh pihak buyer berkaitan 

terhadap kebersihan, kerapihan, kenyamanan tempat kerja dan kelancaran dalam 

proses produksi.  

Dalam peningkatan kinerja karyawan kiranya permasalahan yang ada pada 

PT. Gistex Garmen Indonesia harus dapat diperhatikan secara penuh. Atas 

permasalahan tersebut disinilah dituntut implementasi budaya kerja kaizen 

sehingga dapat menciptakan kedisiplinan yang tinggi bagi karyawannya, dan 

kinerja karyawan menjadi optimal sehingga, dalam pencapaian target dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Penerapan budaya kaizen 

secara berangsur akan berakumulasi dalam membawa perubahan pada perusahaan 

ke arah yang lebih baik terutama dalam pengembangan sumber daya manusia nya. 

Dengan demikian, upaya pembenahan dan penyempurnaan kinerja karyawan 

dalam perusahaan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan. 

Peneliti menganggap perlu untuk menganalisis penerapan budaya kerja kaizen 

untuk mengetahui efektivitas penerapan budaya kerja ini dalam meningkatkan 

kinerja karyawan PT. Gistex Garmen Indonesia. Peneliti juga tertarik dengan 

filosofi kaizen karena orientasinya pada proses dimana suatu perusahaan 

menunjang dan menghargai karyawannya dari proses yang dilakukan demi 

penyempurnaan. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, maka dilakukan 

penelitian mengenai Pengaruh Budaya Kerja Kaizen terhadap Kinerja Karyawan 

PT. Gistex Garmen Indonesia. 

 



 

 

1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1.2.1 Identifikasi Masalah 

Dengan latar belakang penelitian tersebut, maka selanjutnya dapat 

diidentifikasikan masalah penelitian bahwa dalam peningkatan kinerja karyawan, 

budaya kerja kaizen memberikan peranannya sendiri. Penerapan budaya kaizen 

merupakan hal penting yang perlu diperhatikan dan dijaga oleh pihak PT. Gistex 

Garmen Indonesia untuk menjaga agar kinerja karyawan dapat meningkat. Imbas 

daripada penerapan budaya kaizen yang efektif diharapkan dapat memperbaiki 

dan meningkatkan kinerja karyawan sehingga akan menguntungkan bagi 

perusahaan. Saat ini penerapan budaya kerja sudah cukup baik, namun 

permasalahan utama yang teridentifikasi dalam hubungannya dengan  budaya 

kerja kaizen terlihat dalam implementasinya yang sering dianggap tidak obyektif 

dan cenderung sekedar formalitas, dimana prosedur dijalankan apabila akan 

diadakan audit oleh pihak buyer berkaitan terhadap kebersihan, kerapihan, 

kenyamanan tempat kerja dan kelancaran dalam proses produksi. Hal tersebut 

dibuktikan dengan adanya material yang ditumpuk tanpa pemilihan, peralatan 

produksi yang tidak tersimpan dengan baik, barang-barang yang tidak berguna 

masih ditemui di ruangan, penggunaan sumber daya produksi yang tidak sesuai, 

serta target dan rencana produksi yang tidak dapat direalisasikan. Sehingga hal 

tersebut, menimbulkan pemborosan yang dapat merugikan perusahaan. Dengan 

demikian, upaya pembenahan dan penyempurnaan kinerja karyawan dalam 

perusahaan menjadi sesuatu hal yang sangat penting untuk dilakukan dengan 

direalisasikannya budaya kerja kaizen. 

 

1.2.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan diatas, maka penulis 

melakukan penelitian mengenai pengaruh budaya kerja kaizen terhadap kinerja 

karyawan PT. Gistex Garmen Indonesia, dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

 



 

 

1. Bagaimana budaya kerja kaizen pada PT. Gistex Garmen Indonesia. 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada PT. Gistex Garmen Indonesia. 

3. Seberapa besar pengaruh penerapan budaya kerja kaizen terhadap kinerja 

karyawan PT. Gistex Garmen Indonesia. 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Penulis melakukan penelitian ini dengan maksud untuk mengumpulkan data, 

mengolah dan mendapatkan informasi mengenai budaya kaizen yang diterapkan 

dan kinerja karyawan pada PT. Gistex Garmen Indonesia. Tujuan yang hendak 

dicapai dalam kegiatan penelitian ini, antara lain: 

1. Untuk mengetahui mengenai penerapan budaya kerja kaizen pada PT. Gistex 

Garmen Indonesia. 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada PT. Gistex Garmen Indonesia. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh budaya kerja kaizen terhadap 

kinerja karyawan PT. Gistex Garmen Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh informasi yang akurat dan 

relevan. Berikut kegunaan dari penelitian ini dalam kaitannya dengan: 

1. Implikasi Akademik 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan wawasan penulis untuk 

membandingkan serta mengembangkan teori-teori perkuliahan pada mata kuliah 

manajemen sumber daya manusia, khususnya budaya kerja kaizen dan kinerja 

karyawan dengan aplikasi nya di dunia kerja secara nyata. Dengan demikian, 

diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam pembahasan atau bahkan 

peneltian ini dapat dijadikan sebagai referensi dalam penelitian berikutnya. 

2. Implikasi Manajerial 

Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan 

pemikiran sebagai masukan berupa informasi sebagai bahan dalam kegiatan 

evaluasi perusahaan untuk melakukan perbaikan dalam menerapkan budaya kerja. 



 

 

yang berkaitan dengan permasalahan penerapan budaya kerja, khususnya pada  

PT. Gistex garmen Indonesia. Bagi masyarakat, terutama lingkungan perguruan 

tinggi, penyusunan skripsi ini diharapkan memberikan manfaat dan sumbangan 

pemikiran serta landasan untuk melanjutkan penelitian lebih luas dan mendalam. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah 

metode deskriptif. Menurut Nazir (2013:54), metode deskriptif adalah suatu 

metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu 

sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.  

Sedangkan metode deskriptif menurut Zulganef (2008:11) adalah “Penelitian 

yang bertujuan menggambarkan suatu kondisi atau fenomena tertentu, tidak 

memilah-milah atau mencari faktor-faktor atau variabel tertentu”. 

Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk memberikan deskriptif gambaran  

atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat 

serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Dengan metode ini penulis 

bermaksud mengumpulkan data historis dan mengamati secara seksama mengenai 

aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah yang diteliti sehingga akan 

diperoleh data-data yang menunjang penyusunan laporan penelitian. Data yang 

diperoleh tersebut kemudian diproses, dianalisis lebih lanjut dengan dasar-dasar 

teori yang telah dipelajari sehingga memperoleh gambaran mengenai objek 

penelitian tersebut dan dapat ditarik kesimpulan mengenai masalah yang diteliti. 

 

1.6 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penelitian dilakukan di tempat kerja penulis, yaitu PT. Gistex Garmen Indonesia 

yang berlokasi di Jalan Panyawungan Km.19 Kabupaten Bandung Provinsi Jawa 

Barat. Waktu  penelitian ini dilaksanakan terhitung dari bulan Maret 2015 sampai 

dengan Juli 2015. Adapun perolehan data yang digunakan diperoleh melalui 

modul-modul, artikel, internet, jurnal, buku-buku, referensi dari repository 

(http://respository.widyatama.ac.id/) dan sebagainya. 

http://respository.widyatama.ac.id/

