
I. La tar Belakllng Ma~alah 

BABI 

PENDAHULUAN 

Memasuki era globalisasi, perubahan teJjadi bcgitu cepat. Begitu juga 

yang leljadi pad.1 dunia u'<aha. lhususnyu perusahaan. Perubnhan kondisi 

ekonomi, serta perkembangan tclnologi menyebabkan banyak perusahaan 

melakukan langkah perubahan organisasi. Salah satu un~ur renting dalam 

perubahan tersebut ialah pcran manusia. Keadaan ini mendorong pihak 

manajemen perusahaan terus mengupayakan penyempumaan berbagai sistem 

dalam pengelolaan sumber daya manusia secara luas yang mcngarah pada 

tujuan organisasi . 

Peogelolaan sumber daya manusia bertujuan untuk meningkatlmo 

efektifitas sumber daya manusia dalarn organisasi. sehin~ membentuk 

satuan keJja yang efektit: llntuk mencapai tujuan t=but. perusahaan perlu 

meogevaluasi hal-hal yang berkaitan dengan masalah·masalah yang dapal 

memberikan motivasi, gairah dan keinginan bekeJja lebih baik, yang akhimya 

memberi kontribusi positif pnda perusahaan. 

Budaya kerja adalah nilai-nilai dan semangat yang mendasari cara 

mengelola perusahaan dan mengoragnisasikan perusahaan. Ditegaskan babwa 

budaya kelja yang kuat akan mempun}ai sifat kompetitif. Kebudayaan yang 

kuat akan menuntun perilaku dan memberi makna pada kcgiatan organisasi, 

hal ini merupakan dukungan yang sangat berarti dalam mcncnpai kcsuksesan 

organisasi dan inovasi kcrja bagi karyuwan. 
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Kegagalan serin~ dial ami oleb ~rang atau pc:ru!>ahaan kurena ketika 

usul diajukan momennya telnh berubah akibat keterlambatan. Oleh karena itu. 

kecakapan sangat diperlukan dalam keadaan yang mendesak. 

lnovasi kerja adalah mcreka yang selalu mencari p.:rullahan. t>.:rusaha 

mengik:uti dan mcnycsuaikan pada perubaban itu, scrta memanf11atkannya 

sebagai peluang serta mampu memilib dan mengambil kcputusan alternatif 

yang paling tinggi mcml>crikan produl:tivitas~ 

Peningkatan produktivitas kerja pada karyawan merupakan sebuah 

tugas dan kcwajiban manajcmen sumber daya manusia. Hal ini mcnycbabkan 

manajer sumbcr daya manusia melaksanakan Jangkah-l<mgkah stratcjik. 

Langknh-Jangknh tcrsebut diantaranya adalab, membcrikan peluang karier, 

menciplakan lingkungan kerja yang kondusif, mcmbentuk budaya organisasi 

yang baik.. dan :.ebagainya. 

Para pekerja akan merasa lebib puas dan memegang to:guh 

komiunennya jika nilai-nilai mereka sesuai dengan nilai peru.c;ahaan. Budaya 

kerja dan inovasi kcrja yang kondusif sangat pentang untuk mendorong 

tingkat produktivitas kcrja karyawan. Budaya kerja dan inovasi kerja 

merupakan sekumpulan nilai dengan sengaja diarnbil dan dikcmbangkan oleh 

pemilik untuk dijadikan p..-gangan dalam bersikap dan bcrtindak bagi seluruh 

karyaw11ll. 

Apabila budaya kerja dan inovasi kerja bermanfaal bagi individu. 

misalnya memperhatikan indhidu dan beroreintasi pada prcstasi dan 

keadilan, maka dapat diharapkan adanya peningkatan kinerja yang lebih baik 
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