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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan bisnis ritel di Indonesia mengalami pertumbuhan namun 

melambat. Data asosiasi pengusaha ritel Indonesia (Aprindo) menunjukan 

perkembangan ritel pada semester I 2017 industri ritel hanya mengalami 

pertumbuhan 3,7. Maka diprediksi pertumbuhan ritel pada semester II bisa 

didorong dengan terjaganya harga energi listrik, bahan bakar minyak serta 

penurunan suku bunga Bank Indonesia (Pramida, 2017). Melihat 

perkembangan perusahaan yang saat ini semankin melambat, maka 

mengharuskan setiap pelaku bisnis berupaya menerapkan strategi yang 

mampu mendatangkan keberhasilan bagi bisnis ritel yaitu dengan melakukan 

promosi yang kreatif, memberikan diskon harga dan undian berhadiah demi 

menarik minat konsumen untuk membeli. Bisnis ritel juga harus menciptakan 

suasana kerja yang positif dan menyenangkan serta perusahaan harus 

mendorong karyawan untuk belajar dan berkembang sehingga karyawan bisa 

bersemangat untuk bekerja, karyawan yang mempunyai semangat tinggi akan 

memberikan pelayanan yang baik untuk konsumen maka dari itu perusahaan 

dapat bersaing dengan perusahaan ritel yang lain (Yulianti, 2018). 

Perlambatan bisnis ritel normal belum berdampak pada usaha bisnis 

ritel di Kabupaten Banyumas. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Perizinan Terpadu satu Pintu Kabupaten Banyumas Herni Sulastri mengatakan 
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sampai bulan November 2017 bila penunjung yang berbelanja di supermarket 

maupun mal di wilayahnya masih belum mengalami penurunan, tidak seperti 

yang terjadi di kota-kota besar. Terdapat banyak pelaku bisnis ritel di 

Kabupaten Banyumas baik yang berskala besar maupun kecil diantaranya 

yaitu, Matahari, Rita, Moro, Alfamart, Indomart dan toko-toko yang lainnya. 

Dalam persaingan yang hebat mereka berupaya memenangkan persaingan 

perusahaan harus memuaskan pelanggan dengan melalui promosi, diskon 

harga, memberikan pelayanan yang terbaik dan lain sebagainya (Raharjo, 

2017). 

Matahari Departemen Store adalah sebuah perusahaan ritel di 

Indonesia yang merupakan pemilik dari jaringan Toserba Matahari. Saat ini 

Matahari Departemen Store merupakan salah satu anak perusahaan dari Lippo 

Group. Per kartal pertama tahun 2017 Matahari Departemen Store sudah 

mempunyai 151 gerai di lebih 60 kota di Indonesia dan satu gerai online 

MatahariStore.com. Salah satu gerai Matahari Departemen Store yaitu di kota 

Purwokerto (Mataharidepartemenstore.com). 

Berdasarkan survei peneliti di Matahari Departemen Store. Matahari 

Departemen Store di Kota Purwokerto berdiri sejak 15 februari 1995, dan 

sekarang mempunyai 150 karyawan. Matahari juga mempunyai program yaitu 

Matahari Rewards OVO yang merupakan kartu keanggotaan loyalitas program 

yang berbentuk kartu fisik dan atau kartu digital. Program ini juga merupakan 

salah satu dari bentuk promo untuk mendapatkan diskon harga dengan 

mengumpulkan poin belanja. Tujuan dengan diadakannya program ini yaitu 
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untuk menarik konsumen agar menjadi anggota pelanggan Matahari 

Departemen Store dan memiliki kesempatan mendapatkan keuntungan belanja 

yang banyak di Matahari Departemen Store seperti mendapatkan potongan 

harga dan lain sebagainya. 

Salah satu unsur penting dalam perusahaan adalah sumber daya 

manusia. Kinerja karyawan menjadi salah satu faktor yang penting karena 

kemajuan organisasi atau perusahaan tergantung dari sumber daya yang 

dimiliki. Jika kinerja meningkat maka keberhasilan mencapai tujuan 

perusahaan semakin terbuka lebar, tetapi apabila kinerja menurun bisa 

mengakibatkan kemunduran bagi perusahaan dan perusahaan tidak dapat 

mempertahankan usahanya (Setiawan, 2011:8). 

Kinerja karyawan adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya didasarkan atas 

kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Dengan demikian 

kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya (Hasibuan, 

2012:94). 

Kinerja telah diteliti oleh beberapa peneliti sebelumnya. Menurut 

Surani dan Sutrisna (2014) mengemukakan bahwa pengawasan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan di perusahaan ritel, namun pengawsan 

masih sedikit digunakan dalam penelitian di perusahaan ritel dan penelitian 

tersebut belum mampu menjelaskan kinerja di perusahaan ritel dengan 
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memuaskan sebab R
2 

masih kurang dari 50%. Menurut Gunawar (2016) 

mengemukakan bahwa disiplin kerja, komitmen organisasi dan lingkungan 

kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di perusahaan ritel. 

Satriowati dkk, (2016) mengemukakan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional, kompensasi dan komunikasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan di Laundry Elephant King. Untuk itu, perlu 

penelitian lanjutan. 

Maksud penelitian ini adalah menguji kembai faktor-faktor utama yang 

mempengaruhi kinerja di perusahaan ritel. Untuk itu variabel utama dari 

penelitian sebelumnya dijadikan variabel penelitian ini yaitu pengawasan. 

(Surani & Sutrisna, 2014) karena variabel pengawasan masih sangat jarang 

dilakukan penelitian di perusahaan ritel, kemudian variabel komunikasi 

(Satriowati dkk, 2016) karena variabel komunikasi masih sangat jarang 

dijadikan variabel penelitian di perusahaan ritel dan lingkungan kerja 

(Gunawar dkk, 2016). Namun lingkungan kerja dalam penelitian ini 

difokuskan pada lingkungan kerja fisik dan non fisik (Virgiyanti & 

Sunuharyo, 2018). Penelitian ini membatasi cakupan perusahaan ritel yang 

ada di Purwokerto. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Surani (2014) menyatakan 

bahwa perusahaan ritel membutuhkan adanya pengawasan terhadap bawahan. 

Oleh karena itu variabel pengawasan perlu dipertimbangkan dalam penelitian 

ini. Surani (2014) manajer sebagai salah satu penerima delegasi tugas dari 

pimpinan memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap 
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karyawannya. Bisnis ritel yang memiliki persaingan yang sangat ketat 

membutuhkan pengawasan, maka pengawasan cocok untuk perusahaan bisnis 

ritel sebab pengawasan dapat mendisiplinkan karyawan serta meningkatkan 

kinerja kayawan yang diawasinya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Satriowati dkk, (2016) 

menyatakan bahwa faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

komunikasi, meskipun organisasi telah menggunakan alat-alat komunikasi 

yang mahir dan memiliki pimpinan pandai berbicara yang dapat 

menyampaikan dengan cepat seluruh intruksi-intruksi, petunjuk dan saran, 

akan tetapi hal ini belum menjamin bahwa komunikasi telah dilakukan dengan 

baik karena dapat saja terjadi miss communication dan miss understanding. 

Maka, variabel komunikasi perlu dipertimbangkan juga dalam penelitian ini 

sebab komunikasi yang efektif dapat menciptakan keberhasilan perusahaan. 

Komunikasi yang baik juga dapat meningkatkan semangat karyawan dan juga 

meningkatkan efisiensi kerja karyawan sehingga kinerja karyawan juga 

meningkat. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Gunawar dkk, (2016) 

menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah kehidupan sosial, psikologi dan 

fisik dalam perusahaan yang berpengaruh terhadap pekerja dalam 

melaksanaka tugasnya. Kehidupan manusia tidak terlepas dari lingkungan 

sekitarya, antara manusia dan lingkungan terdapat hubungan yang sangat erat. 

Dalam hal ini manusia akan selalu berusaha beradaptasi dengan berbagai 

keadaan lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya ketika melakukan 
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pekerjaan, karyawan sebagai manusia tidak dapat dipisahkan dari berbagai 

keadaan sekitar tempat mereka bekerja, yaitu lingkungan kerja. Maka variabel 

lingkungan kerja perlu dipertimbangkan juga dalam penelitian ini sebab 

lingkungan kerja mempunyai pengaruh langsung terhadap karyawan didalam 

menyelesaikan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

organisasi. 

Berdasarkan penelitian-penelitian yang sebelumnya serta karena 

adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian, peneliti tertarik melakukan 

pengaruh pengawasan, komunikasi, lingkungan kerja fisik dan non fisik 

terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian 

yang dilakukan oleh Surani & Endang Sutrisna (2014) yang berjudul 

“Pengaruh Pelaksanaan Pengawasan Terhadap Kinerja Karyawan Ritel 

Modern pada PT. Metro Abadi Sempurna Semesta Pekanbaru”. Kemudian 

penelitian yang dilakukan oleh Satriowati dkk, (2016) yang berjudul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Kompensasi dan 

Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan dengan Kepuasan Kerja sebagai 

variabel mediasi pada Laundry Elephant King”. Dan penelitian yang 

dilakukan oleh Gunawar dkk, (2016) yang berjudul “Pengaruh Disiplin Kerja, 

Komitmen Organisasi dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan 

pada PT. Trans Retail Indonesia (CARREFOUR) cabang Panakkukang 

Makasar. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini mengambil judul 

“Pengaruh Pengawasan, Komunikasi, Lingkungan Kerja Fisik dan Non 
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Fisik Terhadap Kinerja Karyawan pada Matahari Departemen Store 

Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan suatu 

pertanyaan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah Pengawasan secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan pada Matahari Departemen Store Purwoketo ? 

2. Apakah Komunikasi secara parsial berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan pada Matahari Departemen Store Purwokerto ? 

3. Apakah Lingkungan Kerja Fisik secara parsial berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan pada Matahari Departemen Store Purwokerto ? 

4. Apakah Lingkungan Kerja Non Fisik secara parsial berpengaruh terhadap 

Kinerja Karyawan pada Matahari Departemen Store Purwokerto ? 

5. Apakah Pengawasan, Komunikasi, Lingkungan Kerja Fisik dan Non 

Fisik secara simultan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada 

Matahari Departemen Store Purwokero ? 

6. Seberapa besar pengaruh Pengawasan, Komunikasi, Lingkungan Kerja 

Fisik dan Non Fisik terhadap Kinerja Karyawan pada Matahari 

Departemen Store Purwokerto ? 
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C. Batasan Masalah 

Karena begitu banyaknya permasalahan yang harus diselesaikan 

dalam penelitian ini, maka perlu adanya pembatasan masalah agar dapat 

mencapai sasaran yang didapatkan. Permasalahannya dibatasi pada Pengaruh 

Pengawasan, Komunikasi, Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik pada 

Matahari Departemen Store Purwokerto. Respondennya adalah karyawan 

Matahari Departemen Store Purwokerto. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang ada, maka 

penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk : 

1. Mengetahui pengaruh Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan  pada 

Matahari Departemen Store Purwokerto 

2. Mengetahui pengaruh Komunikasi terhadap Kinerja Karyawan pada 

Matahari Departemen Store Purwokerto 

3. Mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja Fisik terhadap Kinerja 

Karyawan Matahari Departemen Store Purwokerto 

4. Mengetahui pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik terhadap Kinerja 

Karyawan Matahari Departemen Store Purwokerto 

5. Mengetahui pengaruh Pengawasan, Komunikasi, Lingkungan Kerja Non 

Fisik dan Non Fisik terhadap Kinerja Karyawan Matahari Departemen 

Store Purwokerto 
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6. Mengetahui seberapa besar pengaruh Pengawasan, Komunikasi, 

Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik terhadap Kinerja Karyawan pada 

Matahari Departemen Store Purwokerto ? 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berharga bagi perusahaan dalam pengelolaan sumber daya manusia beserta 

segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek sumber daya 

manusia secara lebih baik. 

2. Bagi akademik 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penelitian lebih lanjut 

guna untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang Pengaruh 

Pengawasan, Komunikasi, Lingkungan Kerja Fisik dan Non Fisik terhadap 

Kinerja Karyawan pada Matahari Departemen Store Purwokerto. 

3. Bagi penulis 

Dapat menambah wawasan atau pengetahuan sebagai bekal dalam 

menerapkan ilmu yang telah diperoleh di bangku kuliah, trutama dalam 

bidang manajemen sumber daya manusia dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, khususnya tentang pengawasan, komunikasi, lingkungan 

kerja fisik dan non fisik terhadap kinerja karyawan. 
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