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BAB  I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu perusahaan tidak selalu diukur dari seberapa banyak uang 

yang dimilikinya, akan tetapi ada hal lain yang lebih penting yaitu kualitas sumber 

daya manusia karena bolak-balik suatu perusahaan sangat bergantung pada kualitas 

karyawannya. Semakin baik kualitas karyawan di perusahaan tersebut maka semakin 

tinggi pula daya saing perusahaan terhadap perusahaan lain. Karyawan merupakan 

aset berharga yang perlu diperhatikan dan dibina dengan baik sehingga perusahaan 

harus memperhatikan hal-hal yang terkait dengan pengembangan sumber daya 

manusia agar dapat menghasilkan karyawan yang kompeten dan berdaya saing tinggi.  

Perkembangan dunia usaha saat ini sangat berkembang pesat penuh dengan 

tantangan dan perubahan baik dari lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. 

Untuk mengantisipasi kondisi saat ini dengan persaingan yang semakin ketat, para 

pengusaha telah melakukan berbagai upaya, antara lain meningkatkan kualitas 

pelayanan dan menyediakan produk berkualitas dengan harga bersaing. Salah satu 

sumber daya yang mempunyai peranan penting adalah sumber daya manusia, yang 

potensinya digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 

Keberadaan suatu perusahaan baik dalam skala besar maupun kecil tidak 

terlepas dari unsur sumber daya manusia dalam mencapai target perusahaan. Sasaran 

yang telah dicapai oleh karyawan adalah prestasi kerja baik secara kualitas maupun 
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kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugas 

pekerjaannya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Karyawan merupakan aset penting dari sebuah perusahaan, karena sumber 

daya manusia sebagai alat penggerak perusahaan untuk dapat terus menjalankan 

usahanya.Toko Asdar Mart Poso adalah salah satu swayalan yang cukup berkembang 

di Kota Poso, dimana karyawan merupakan sumber daya penting dalam perusahaan 

yang selalu dituntut untuk meningkatkan produktivitas kerjanya demi kelangsungan 

dan peningkatan kepuasan, pendapatan dan keuntungan.Disisi lain lingkungan kerja 

dan disiplin kerja merupakan hal yang penting diperhatikan demi meningkatkan 

kepuasan kerja karyawan di Asdar Mart Poso.  

Dalam kegiatan usahanya, toko Asdart Mart Poso memberikan pelayanan 

semaksimal mungkin agar konsumen dapat menemukan semua kebutuhannya di satu 

tempat dan selalu berusaha menyediakan sarana berbelanja yang nyaman, dimana 

konsumen dapat membeli produk yang bermutu untuk kebutuhannya.Berdasarkan 

latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian terhadap 

konsumen pada Asdar Mart dengan judul Analisis Lingkungan dan disiplin kerja 

terhadap kepuasan karyawan pada toko Asdar Mart Poso. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, permasalahan dapat di rumuskan sebagai 

berikut : 
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a.  Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di 

Asdar Mart Poso ? 

b.  Bagaimana pengaruh Disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Asdar 

Mart Poso ? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 

lingkungan dan disiplin kerja terhadap kepuasan kerja karyawan di Asdar Mart Poso. 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Sebagai referensi bagi peneliti sebelumnya yang ada kaitannya dengan judul 

skripsi ini 

1.4.2. sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada 

program studi manajemen Fakultas Ekonomik Universitas Sintuwu Maroso 

 

 

 

  


