
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan bagian penggerak dari perusahaan yang memiliki 

potensi berkembang dan secara aktif mendorong produktifitas dalam memenuhi tujuan 

perusahaan. Mengelola karyawan tidak hanya sekedar memberi deskripsi pekerjaan dan 

menjelaskan peraturan yang harus dipatuhi, tetapi perlu adanya hubungan yang sinergis 

antara perusahaan dengan karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan bersama. Salah satu 

performa dari sebuah organisasi bisnis seringkali terletak dari kualitas sumber daya manusia 

yang dimiliki. Oleh karena demikian pentingnya peran sumber daya manusia dalam 

organisasi, maka perhatian organisasi terhadap sumber daya manusia tersebut sering lebih 

intensif dibanding dengan faktor produksi yang lain. 

Meskipun sumber daya manusia adalah orang-orang yang mempunyai harkat dan 

martabat, maka dalam konteks pekerja, mereka harus mendapat perhatian yang baik agar 

keseimbangan antara kepentingan pencari kerja dan pemberi kerja dapat dilaksanakan dengan 

baik. Namun pada kenyataannya masih banyak pekerja (karyawan) dari suatu perusahaan 

yang berorientasi pada pendapatan, sehingga mereka mempertanyakan apa yang dapatkan 

dari perusahaan. Sebaliknya perusahaan sebagai pemberi kerja akan memberikan 

penghargaan kepada karyawan, jika mereka melakukan pekerjaan sesuai dengan target-target 

yang telah disepakati bersama. Harapan perusahaan karyawan mempunyai 

pernyataan,dengan mengatakan “apa yang ku punya telah ku berikan pada perusahaan”. 

Inilah sebuah pernyataan yang sangat dinanti-nanti oleh pimpinan perusahaan. 



 

Dalam menghadapi persaingan kinerja karyawan yang ketat perusahaan dituntut 

untuk berubah, setiap perusahaan mempunyai visi misi untuk mensejahterahkan perusahaan, 

perubahan yang terjadi dalam sebuah perusahaan akan mengakibatkan  perbedaan baik dari 

segi iklim kerja, kesiapan berubah, motivasi dan kinerja. Efektivitas usaha perubahan 

tersebut tentunya di pengaruhi oleh kesiapan karyawan untuk berubah. Oleh karena itu, 

pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan untuk berubah 

merupakan hal yang penting bagi management dalam perusahaan.  

Menurut Setiyawan & Waridin (2006) Kinerja karyawan merupakan hasil atau 

prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar 

kerja yang ditentukan oleh pihak organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, 

yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. 

Organisasi yang baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusianya, karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 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.  

Menurut Handoko (1995), kinerja adalah ukuran terakhir keberhasilan seorang 

karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya. Jadi kinerja adalah kemampuan karyawan 

dalam mencapai target kerja yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai waktu yang 

ditentukan.Disisi lain kinerja merupakan tolak ukur dari efektifitas atau keberhasilan sebuah 



 

organisasi, karena organisasi yang efektif dan berhasil merupakan organisasi yang memiliki 

individu yang berkinerja baik dan berkualitas. 

Peningkatan kinerja karyawan yang semakin rendah adalah sebuah keharusan 

(keniscayaan) bagi sebuah organisasi bisnis, mengingat kinerja karyawan akan berdampak 

pada kepuasan pelanggan. Hal ini penting, karena kinerja individu merupakan gabungan dari 

kemampuan, usaha, dan kesempatan yang dapat diukur dari akibat yang dihasilkan. Oleh 

karena itu, kinerja bukan menyangkut karakteristik pribadi yang ditujukan oleh individu 

melainkan hasil kerja yang telah dan akan dilakukan individu tersebut (Bernadine dan 

Russel, 1998). Sedangkan menurut Schuller dan Jackson (1999) menyatakan kinerja 

mengacu pada hasil-hasil yang diperoleh dari tugas-tugas yang subtantif yang membedakan 

pekerjaan indvidu satu dengan lainnya serta meliputi aspek-aspek teknis mengenai kinerja. 

Ukuran kesuksesan yang dicapai oleh karyawan tidak bisa digeneralisasikan dengan 

karyawan lainnya, karena harus disesuaikan dengan ukuran yang berlaku dan jenis pekerjaan 

yang dilakukannya.  

Menurut (Hasibuan, 2006) Motivasi kerja karyawan adalah bagaimana cara 

mengarahkan daya dan potensi agar bekerja mencapai tujuan yang ditentukan.  Mempunyai 

motivasi kerja yang tinggi, terlatih dan terampil di sebuah lembaga atau instansi dapat 

melakukan pelatihan, pendidikan, dan bimbingan bagi sumber daya manusia itu sendiri. 

Hanya saja dalam motivasi kerja yang bagus bagi seorang karyawan, tidak hanya terampil 

tetapi juga harus memiliki disiplin kerja yang cukup tinggi. Karena berkembang atau 

tidaknya suatu perusahaan, sangat ditentukan oleh karyawan dari perusahaan itu sendiri. 

Sumber daya manusia sebagai salah satu faktor internal yang memegang peranan penting 

berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuan sehingga perlu diarahkan 



 

melalui manajemen sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Bahwa seseorang 

karyawan hanya akan menampilkan kinerja yang baik atau memuaskan jika yang 

bersangkutan memiliki motivasi tinggi digabung dengan kemampuannya dalam intelektual 

disertai pemberian tugas pekerjaan yang sesuai dalam mempertimbangkan kepribadian, 

sistem nilai yang dianut, pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman. 

Milton (1981, dalam Hariska, 2008) mengemukakan bahwa iklim kerja didasarkan 

kepada kualitas lingkungan internal organisasi yang berlangsung lama, dipengaruhi oleh 

anggotanya, dan mempengaruhi tingkah laku anggotanya sehingga bisa digambarkan ke 

dalam sebuah atribut yang membedakan antara organisasi yang satu dengan organisasi 

lainnya. Bisa dikatakan bahwa iklim kerja menjadi sesuatu yang khas dan hanya dimiliki oleh 

masing-masing organisasi.  

Menurut (Subanegara, 2004) Iklim kerja yang kondusif merupakan faktor yang tidak 

dapat diabaikan dalam sistem pengelolaan manajemen perusahaan. Iklim kerja yang kondusif 

menjadi penting bagi perusahaan karena tugas-tugas akan terselesaikan secara baik apabila 

tercipta suasana iklim kerja yang menumbuhkan semangat kerja tinggi, dan selanjutnya akan 

memproses penyelesaian tugas yang menjadi tanggung jawab karyawan. Iklim organisasional 

atau suasana kerja juga disebut dengan istilah non physical working environtment, iklim 

usaha atau cuaca organisasi, dengan adanya suasana yang baik maka akan terjadi suatu 

keseimbangan yang mengarah pada peningkatan kinerja. Lingkungan kerja yang baik dapat 

meningkatkan produktivitas kerja.  

Profesionalisme merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah 

perusahaan. para karyawan akan bekerja secara profesional apabila Iklim Kerja ikut 

memberikan dukungan. Para karyawan yang professional akan memperlihatkan kemampuan 



 

dan keahliannya, sikap dan displin, minat dan semangat, untuk bekerja terhadap Kinerja yang 

tinggi.  Oleh karena itu karyawan dituntut untuk memiliki kemampuan secara 

professional  dalam melaksanakan tugas-tugasnya sehingga kinerja mereka meningkat. Pada 

gilirannya para pekerja harus mampu mengembangkan dirinya secara optimal,  terutama 

dalam bidang yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja.  Salah satu hal yang 

penting dalam pengelolaan tenaga kerja  adalah masalah Iklim Kerja. Iklim Kerja merupakan 

hal yang memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan Profesionalisme, gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja, motivasi, dan kinerja. 

Profesionalisme dan Iklim Kerja yang berperan di berbagai strata untuk mengerahkan 

kemampuan dirinya dengan motivasi kerja menggerakkan orang-orang atau bawahannya 

serta sumber daya yang ada secara rasional agar Iklim Kerja mencapai tujuan dan sasaran 

yang telah ditetapkan. Dimana profesionalisme dan Iklim Kerja juga harus mampu 

mengakomodasikan perubahan-perubahan baik yang berskala domestic maupun 

global.Profesionalisme dan Iklim Kerja juga memiliki visi dan misi jauh kedepan. Akibatnya 

orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut proaktif, antisipatif khususnya pada era 

informasi sekarang ini yang penuh tantangan, peluang, dan persaingan. Kualitas sumber daya 

manusia yang profesional adalah para karyawan yang dalam bekerja selalu berupaya untuk 

dapat meningkatkan Iklim Kerja. 

Kesiapan individu dalam menghadapi perubahan menjadi hal penting yang harus 

diperhatikan dalam setiap proses perubahan. Hal tersebut karena kesiapan individu untuk 

berubah mampu menjembatani strategi manajemen perubahan dengan hasil yang diharapkan, 

yaitu kesuksesan implementasi strategi (Palmer et al., 2009). Pendapat tersebut sesuai dengan 

yang dikemukakan Armenakis et al. (1993)  bahwa kesiapan untuk menghadapi perubahan 



 

merupakan salah satu faktor yang memberi kontribusi terhadap efektifitas implementasi 

perubahan. Peran penting tersebut juga diperkuat oleh Berneth (2004) yang mengemukakan 

bahwa kesiapan untuk berubah menjadi faktor penting bagi kesuksesan perubahan organisasi. 

Kesiapan untuk berubah (readiness for change) adalah keyakinan, sikap dan intensi 

anggota organisasi terkait sejauh mana perubahan dibutuhkan oleh organisasi dan kapasitas 

organisasi untuk melakukan perubahan tersebut dengan sukses. Konsep kesiapan untuk 

berubah dilandaskan pada tiga model perubahan yang menyiratkan perlunya upaya aktif 

pelaku perubahan untuk secara efektif mengarahkan perubahan ketika berada dalam tahap 

unfreezing. Sesuai dengan konsep tersebut, menurut Armenakis et al. (1993) upaya 

menciptakan kesiapan anggota organisasi untuk berubah merupakan proses proaktif 

organisasi dalam menghadapi perubahan. 

PT Asuransi Asei Indonesia adalah anak perusahaan dari Indonesia Re atau PT 

Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang diresmikan pada tanggal 9 Oktober 2014 

berdasarkan akta nomor 8 tahun 2014. 

Dahulu,  Asuransi  Asei  merupakan  bentuk  wujud  transformasi  dari  PT  Asuransi 

Ekspor  Indonesia  (Persero)  yang  berdiri  tahun  1985,  dan  tahun  2014  bertransformasi 

menjadi PT Asei Reasuransi Indonesia (Persero). Mendasar atas regulasi yang 

dikeluarkan  oleh  Otoritas  Jasa  Keuangan  (OJK)  yang  tidak  memperkenankan  perusahaa

n Reasuransi menjual produk asuransi, maka pada bulan Oktober 2014 terbentuklah Asuransi 

Asei yang menjadi anak usaha dari Asei-Re. Pada awal tahun 2015, Asei Re mengubah 

namanya menjadi Indonesia Re. 

Asuransi  Asei  sebagai  perusahaan  asuransi  kerugian  yang  memberikan  proteksi 

asuransi kepada perbankan dan sektor riil, dan senantiasa berupaya mendukung misi 



 

perdagangan nasional dan  internasional di Indonesia. Sebagai wujud pelayanan dalam 

memberikan proteksi asuransinya, Asuransi Asei menyediakan sebuah rangkaian produk 

yang terintegrasi melalui produk-produk unggulannya yakni Asuransi Ekspor, Asuransi 

Kredit, Asuransi Umum, Penjaminan dan Asuransi Syariah.  

Asuransi  Asei  tumbuh  dan  berkembang  menjadi  perusahaan  asuransi terkemuka 

di Indonesia, telah memilki 21 Kantor Cabang dan 30 Kantor Pemasaran yang tersebar di 

seluruh Indonesia. Dalam dukungan internasional, Asuransi Asei telah sejak lama tergabung 

dalam Berneunion, dan Aman Union.  

Seiring dengan terjadinya perubahan, masalah yang dihadapi perusahaan Asuransi 

Asei Indonesia Kantor Pusat Jakarta tersebut ditandai dengan adanya penurunan kinerja yang 

disebabkan oleh sistem kerja dan posisi karyawan yang mengalami transformasi. Adapun 

dari lingkup SDM yang mengatur kesejahteraan pegawai sudah tidak diperhatikan, akibatnya 

banyak pegawai yang mengundurkan diri. Dari sisi lain motivasi dan iklim kerja menjadi 

tidak sinkron dengan kebijakan yang ada. Dengan Adanya masalah – masalah tersebut 

dibutuhkan kesiapan untuk perubahan yang lebih baik dari segi karyawan maupun 

perusahaan untuk meminimalisir hal hal yang berdampak buruk bagi perusahaan. 

Berdasarkan pendapat tersebut, penelitian ini dilakukan dalam upaya untuk 

membuktikan ada-tidaknya pengaruh iklim kerja, kesiapan berubah  terhadap motivasi dan 

kinerja. Dengan demikian maka judul yang tepat untuk penelitian ini adalah : “PENGARUH 

IKLIM KERJA DAN KESIAPAN BERUBAH TERHADAP KINERJA MELALUI 

VARIABEL INTERVENING MOTIVASI KERJA STUDI PADA PT ASURANSI ASEI 

INDONESIA KANTOR PUSAT JAKARTA” 

 



 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah ada pengaruh Iklim Kerja terhadap Motivasi Kerja pada Asuransi Asei Indonesia 

di Kantor Pusat Jakarta? 

2. Apakah ada pengaruh Kesiapan Berubah terhadap Motivasi Kerja pada Asuransi Asei 

Indonesia di  Kantor Pusat Jakarta? 

3. Apakah ada pengaruh Iklim Kerja terhadap Kinerja pada Asuransi Asei Indonesia di  

Kantor Pusat Jakarta? 

4. Apakah ada pengaruh Kesiapan Berubah  terhadap Kinerja pada Asuransi Asei Indonesia 

di  Kantor Pusat Jakarta? 

5. Apakah ada pengaruh Motivasi Kerja  terhadap Kinerja pada Asuransi Asei Indonesia di  

Kantor Pusat Jakarta? 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menganalisis dan membuktikan Iklim Kerja berpengaruh terhadap Motivasi  Kerja   

Pada  Asuransi Asei Indonesia di  Kantor Pusat Jakarta? 

2. Untuk menganalisis dan membuktikan Apakah Kesiapan Berubah berpengaruh terhadap 

Motivasi Kerja  pada Asuransi Asei Indonesia di  Kantor Pusat Jakarta?. 

3. Untuk menganalisis dan membuktikan Apakah Iklim Kerja berpengaruh terhadap Kinerja 

pada Asuransi Asei Indonesia di  Kantor Pusat Jakarta? 

4. Untuk menganalisis  dan membuktikan Apakah Kesiapan Berubah berpengaruh terhadap 

Kinerja pada Asuransi Asei Indonesia di  Kantor Pusat Jakarta? 

5. Untuk menganalisis dan membuktikan Apakah Motivasi Kerja berpengaruh terhadap   

Kinerja pada Asuransi Asei Indonesia di  Kantor Pusat Jakarta? 

 



 

1.4 Manfaat Penelitian  

Diharapkan setelah penelitian ini selesai dilakukan, akan mempunyai manfaat 

diantaranya : 

1. Kegunaan Teoritis 

Merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam hal faktor-faktor 

yang berkaitan dengan kinerja pegawai. Serta sebagai bahan masukan dalam 

pengembangan teori untuk meningkatkan kinerja pegawai dengan mempertimbangkan 

faktor-faktor tersebut. 

2.  Kegunaan Praktis 

a. Bagi penulis 

Hasil penelitian ini bagi penulis dapat dijadikan ajang dalam menambah ilmu 

pengetahuan dan wawasan yang luas serta ketajaman berpikir, mengamati dan 

menganalisa suatu objek penelitian yang dilakukan serta dapat memberikan gambaran 

atau informasi mengenai iklim kerja,kesiapan berubah, motivasi kerja dan kinerja 

pegawai. 

b.  Bagi PT Asuransi Asei Indonesia Kantor Pusat Jakarta.  

Hasil penelitian ini bagi PT Asuransi Asei Indonesia Kantor Pusat Jakarta. 

diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengambilan keputusan dan 

kebijakan dibidang manajemen sumber daya manusia secara umum. Secara khusus, 

diharapkan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dan sekaligus dapat membantu 

manajer yang menangani sumber daya manusia untuk menyusun formulasi ideal 

peningkatan kinerja karyawan, melalui peningkatan motivasi kerja yang dapat 



 

ditingkatkan melalui peredaman kesiapan berubah dan peningkatan kondisi iklim kerja 

pegawai. 

c. Bagi Karyawan. 

Hasil penelitian ini merupakan informasi penting dalam rangka refleksi diri 

bahwa tidak adanya kesiapan berubah dapat berpengaruh buruk pada motivasi kerja 

mereka, yang pada akhirnya akan merugikan perusahaan. 

d. Bagi pihak lain. 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan dorongan dan sekaligus 

sebagai referensi (rujukan) bagi pihak lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut. 

e. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

      Sebagai rujukan bagi praktisi yang ingin mempelajari tentang kinerja Sumber 

Daya Manusia yang ada di perusahaan BUMN khususnya di bidang Asuransi. Dan 

Sebagai literature (referensi) karya ilmiah dibidang analisis data menggunakan    regresi 

berganda dengan menggunakan variabel intervening. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


