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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

 Dewasa ini sumber daya manusia mempunyai kedudukan penting bagi sebuah 

organisasi atau perusahaan. Sumber daya manusia dalam hal ini merupakan karyawan 

yang berkinerja tinggi, berperan dominan dalam menjalankan operasional perusahaan 

dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu organisasi perlu 

menghargai segala aspek dalam diri para pegawai agar tercipta sumber daya manusia 

yang berkualitas dan berkinerja yang unggul (Bruce, 2003). Dimana sumber daya 

manusia sebagai keunggulan bersaing yang dimiliki oleh sebuah organisasi agar dapat 

bersikap lebih responsif menghadapi perubahan maupun kebutuhan konsumen, 

sanggup bertahan di lingkungan organisasi dan terus berkembang. 

 Keberhasilan suatu organisasi tidak hanya dilihat dari tercapainya sebuah 

tujuan namun didukung dengan kualitas kinerja yang dimiliki oleh para pegawai. 

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau karyawan dalam 

melakukan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kinerja 

juga merupakan kualitas dan kuantitas dari suatu hasil kerja (output) individu maupun 

kelompok dalam suatu aktivitas tertentu yang diakibatkan oleh kemampuan alami atau 

kemampuan yang diperoleh dari proses belajar serta keinginan untuk berprestasi lebih 

baik. 

 Setiap organisasi atau perusahaan memiliki ciri khas atau identitas yang 

berbeda dengan organisasi yang lain dan identitas tersebut dinamakan budaya 

organisasi. Budaya organisasi sering disebut juga budaya kerja yang merupakan nilai- 

nilai dominan yang disebarluaskan di dalam organisasi dan diacu sebagai filosifi kerja 
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karyawan. Menurut Moeljono Djokosantoso (2003:17-18), karena tidak dapat 

dipisahkan dengan kinerja SDM, maka semakin kuat budaya organisasi, semakin kuat 

pula dorongan untuk berprestasi. Menurut Denison dalam Tika (2006:109) suatu 

budaya yang kuat jika memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk koordinasi dan 

control perilaku secara implisit. Suatu budaya yang kuat dengan sosialisasi anggota 

yang baik akan meningkatkan efektivitas, karena hal tersebut melancarkan pertukaran 

informasi serta koordinasi perilaku. 

 Sebagai contoh yaitu budaya disiplin, jika kedisiplinan merupakan sebuah 

budaya organisasi baik disiplin dalam waktu, tempat dan pekerjaan maka pegawai akan 

terbiasa untuk disiplin dalam berbagai hal menyangkut pekerjaannya. Hal ini dirasakan 

oleh Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Bandung yang merupakan sebuah organisasi 

kemanusiaan bergerak dalam bidang jasa pelayanan diantaranya bantuan darurat 

kepada para korban bencana alam, pelayanan kesehatan, bantuan sosial, pelayanan 

transfusi darah, pelatihan P3K dan penyebarluasan nilai-nilai kemanusiaan. Terutama 

di bagian Unit Transfusi Darah yang secara langsung berhadapan dengan para 

pendonor darah dan para permintaan darah yang mengharuskan dalam keadaan siap 

siaga, namun dalam kenyataannya terjadi permasalahan dalam hal ketidakdisiplinan 

waktu seperti meningkatnya ketidakhadiran atau absensi. Fakta tersebut terlihat dari 

fenomena yang penulis temukan berdasarkan survey dan data-data yang diberikan oleh 

pihak kepegawaian PMI Kota Bandung. 
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Tabel 1.1 

Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung 

Periode 01 Januari – 31 Desember 2015 

 

NO BULAN 

JUMLAH 

HARI 

KERJA 

JUMLAH 

PEGAWAI 
JUMLAH 

PEGAWAI YANG 

HADIR 
JUMLAH 

PEGAWAI 

YANG TIDAK 

HADIR TEKNIS ADMIN TEKNIS ADMIN 

1 JANUARI 21 105 34 139 100 34 134 5 

2 FEBRUARI 21 105 34 139 97 34 131 8 

3 MARET 21 105 34 139 98 34 132 7 

4 APRIL 20 105 34 139 99 33 132 7 

5 MEI 21 105 34 139 97 32 129 10 

6 JUNI 21 105 34 139 92 33 125 14 

7 JULI 22 105 34 139 90 32 122 17 

8 AGUSTUS 19 105 34 139 95 30 125 14 

9 SEPTEMBER 20 105 34 139 94 30 124 15 

10 OKTOBER 22 105 34 139 96 31 127 12 

11 NOVEMBER 20 105 34 139 99 33 132 7 

12 DESEMBER 18 105 34 139 99 32 131 8 

TOTAL 246   1668   1544 124 

Sumber: Badan Kepegawaian PMI Kota Bandung (13-02-2016) 

 Dalam tabel 1.1 menunjukan bahwa Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung 

terbagi menjadi dua bagian yaitu bagian teknis yang terdiri dari sub seksi donor, sub 

seksi permintaan darah, sub seksi pengambilan darah, sub seksi penyimpanan, sub 

seksi uji saring sub seksi komponen dan bidang manajemen kualitas yang berjumlah 

105 orang, sedangkan bagian admin terdiri dari sub bag PPA, sub bag keuangan, sub 

bag umum, seki pelayanan darah dan medis yang berjumlah 34 orang. Selama tahun 

2015 kehadiran pegawai Unit Transfusi Darah PMI Kota Bandung cenderung 

mengalami fluktuatif (naik turun) dan kehadiran para pegawai dalam satu tahun pun 

jauh di bawah jumlah karyawan secara keseluruhan sebesar 139 pegawai. Hal tersebut 

terutama dapat terlihat pada bulan april hingga november. 

 Tingginya tingkat absensi para pegawai Unit Transfusi Darah Palang Merah 

Indonesia Kota Bandung dikarenakan tidak ada kedisiplinan dari para pegawai sebagai 
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tanggung jawab dalam mereka bekerja. Hal ini dikarenakan atasan kurang peduli 

terhadap kinerja pegawai sehingga pegawai tidak memiliki kemampuan untuk 

berkembang. Selain daripada itu atasan tidak memiliki kepekaan dalam mengangkap 

aspirasi pegawai yang berujung dalam pemberian motivasi sebagai pengahargaan atas 

hasil kerja mereka. Sehingga hal tersebut mengakibatkan tingginya tingkat 

ketidakhadiran pegawai Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung. 

 Berdasarkan uraian tersebut penulis bermaksud melakukan penelitian dengan 

judul Pengaruh Budaya Organisasi dan Motivasi Terhadap Kinerja Pegawai Unit 

Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dalam mengidentifikasi masalah, penulis mencoba mengidentifikasi beberapa 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana budaya organisasi yang terjadi di Unit Transfusi Darah Palang Merah 

Indonesia Kota Bandung. 

2. Bagaimana motivasi pegawai Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota 

Bandung. 

3. Bagaimana kinerja pegawai Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota 

Bandung. 

4. Adakah pengaruh budaya organisasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai Unit 

Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung. 
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1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan 

informasi yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya organisasi 

dan motivasi terhadap kinerja pegawai Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia 

Kota Bandung. 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui budaya organisasi Unit Transfusi Darah Palang Merah 

Indoensia Kota Bandung. 

2. Untuk mengetahui motivasi pegawai Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia 

Kota Bandung. 

3. Untuk mengetahui kinerja pegawai Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia 

Kota Bandung. 

4. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan motivasi terhadap kinerja 

pegawai Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia Kota Bandung. 

1.4  Kegunaan dari Penelitian 

 Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan 

sebagai berikut: 

a) Bagi penulis  

Penelitian ini diharapkan meningkatkan pengetahuan dan pengembangan pola pikir 

penelitian dan juga menambah pengalaman dalam memahami manajemen sumber daya 

manusia secara teori dan praktik di dalam perusahaan, khusus nya mengenai budaya 

organisasi, motivasi dan kinerja para pegawai. 
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b) Bagi pihak perusahaan 

Penelitian ini diharapkan menjadikan masukan yang sangat berarti dalam hal 

peningkatan kinerja para karyawan. Selain itu juga dari hasil penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi mengenai peningkatan kinerja dari aspek budaya 

organisasi dan motivasi pegawai. 

c) Bagi pihak pembaca dan peneliti 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan revensi tambahan untuk penulisan karya ilmiah 

dengan topik yang sama. 

1.5 Lokasi dan Waktu 

Penelitian ini dilakukan penulis di Palang Merah Indonesia (PMI) Cabang Kota 

Bandung yang beralamat di Jalan Aceh no. 79, Bandung. Adapun waktu pelaksanaan 

penelitian pada 13 Februari 2016 sampai 13 Mei 2016. 


