
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Dalam kehidupan masyarakat, suatu organisasi formal maupun 

nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. 

Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat 

atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lain, 

biasanya orang yang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dalam 

menghadapi persaingan yang semakin kompleks serta semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi peran seorang pemimpin 

sangat dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi terutama dalam 

pengelolaan sumber daya manusia. 

Kemampuan untuk memberikan perhatian terutama pada sumber 

daya manusia adalah faktor yang sangat menentukan kelangsungan hidup 

suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan.Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya tergantung oleh keberhasilan dari individu organisasi itu sendiri 

dalam menjalankan tugas mereka. Banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja, antara lain : motivasi, lingkungan kerja, 

kepemimpinan, insentif, budaya kerja, jabatan, komunikasi, pemberian 

gizi karyawan, pelatihan dan lain-lain. Semua faktor itu bisa berpengaruh, 

ada yang dominan dan ada yang tidak. 

Perkembangan perekonomian suatu Negara merupakan tujuan dari 

kegiatan bisnis.Kegiatan bisnis dituntut untuk lebih waspada terhadap 

perekonomian global. Sebagai motivaasi agar orang-orang yang 

menjalankan kegiatan bisnis dapat bekerja lebih maju dan dapat 

menciptakan perekonomian negrara yang baik sehingga mampu bersaing 

dengan Negara-Negara lain. 



Setiap perusahaan akan menetapkan standar-standar kerja tertentu 

demi kelangsungan bisnisnya. Penetapan standar kerja bagi tiap 

perusahaan akan berbeda satu sama lain, ada perusahaan yang menetapkan 

bahwa pemenuhan standar kerja dalam perusahaan berarti terpenuhinya 

jumlah produksi pada tinggkat tertentu atau perusaan yang menetapkan 

standar kerja dengan terpenuhinya volume penjualan pada jumlah tertentu. 

Pemenuhan standar kerja mutlak dilakukan perusahaan. Karena hal itu 

akan sangat berhubungan dengan kemakmuran perusahaan.  Sumber daya 

manusia mempunyai fungsi yang penting dalam pencapaian produktivitas 

kerja oleh karena itu tenaga kerja perlu dipicu tenaga kerjanya, mengingat 

sumber daya manusialah yang mengatur atau mengelola sumber-sumber 

daya lainnya. Dengan demikian berhasil tidaknya suatu proses pekerjaan 

lebih banyak tergantung pada unsur manusianya. Betapa hebat dan 

canggihnya dan teknologi serta didukung modal yang besar, tetapi bila 

manusianya tidak mampu unuk menangani secara efektif dan efisien, 

maka tujuan perusahaan tidak akan tercapai, yaitu tidak akan mendapatkan 

laba agar perusahaan tidak bisa tumbuh dan berkembang, secara 

otomatispun tingkat kinerja karyawannya rendah.  

Penurunan tingkat kinerja karyawan dari tahun ketahun di KPH 

Malang ditandainya dengan seringnya pekerjaan yang tidak dapat 

diselesaikan dengan tepat waktu atau tidak sesuai target yang telah 

ditentukan. Selain itu ada complain dari konsumen mengindikasikan 

kurang maksimalnya pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan sehingga 

hasilnya tidak sesui dengan apa yang diharapkan. Jika kondisi ini 

berlangsung terus menerus maka akan sangat merugikan perusahaan, 

karenah hal ini dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kepercayaan 

dari mitra kerja maupun konsumen yang disebabkan kinerjanya karyawan 

baik dari segi kualitas maupun kuantitas pekerjaan yang dilakukan. 

Sedangkan dilihat dari segi motivasi dan semangat kerja karyawan masih 

cukup tinggi, begitupun dengan tingkat disiplin kerja karyawannya. 



Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor 

manusia merupakan masalah utama disetiap kegiatan yang ada 

didalamnya.Organisasimerupakansekumpulan orang-orang yang disusun 

dalam kelompok-kelompok, yang bekerjasama untuk mencapai tujuan 

bersama, semua tindakan yang diambil dalam setiap kegiatandiprakarsai 

dan ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota 

perusahaan.Perusahaan membutuhkan adanya faktor sumber daya manusia 

yang potensial baikpemimpin maupun karyawan pada pola tugas dan 

pengawasan yang merupakanpenentu tercapainya tujuan 

perusahaan.Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam 

organisasi maupunperusahaan. 

Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan 

harusmemiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketrampilan tinggi 

serta usaha untukmengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga 

kinerja karyawan meningkat.Kinerja karyawan yang baik adalah 

kinerjakaryawan yang optimal, yaitu kinerja karyawan yang sesuai standar 

organisasi dan mendukungtercapainya tujuan organisasi.Organisasi yang 

baik adalah organisasi yang berusahameningkatkan kemampuan sumber 

daya manusianya. 

Karena hal tersebut merupakanfaktor kunci untuk meningkatkan 

kinerja karyawan.Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan 

bagi perusahaan untukdapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan 

bisnis yang tidak stabil. Olehkarena itu, upaya-upaya untuk meningkatkan 

kinerja karyawan merupakan tantanganmanajemen yang paling serius 

karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dankelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang 

ada.Berdasarkan uraian diatas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar kinerja karyawannya dengan mempengaruhi berbagai 

aspek yang ada, sehingga mampu menimbulkan peningkatan atau 

penurunan pada kinerja karyawan. 

 



1.2 Rumusan Masalah  

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawandi Perum Perhutan 

KPH Malang? 

2. Apakah gaya kepemipinan berpengaruh terhadap kinerja karyawandi Perum Perhutan 

KPH Malang?  

3. Adakah pengaruh budaya organisasi dan gayakepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

pada Perum Perhutani KPH Malang?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui pengaruh dari budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Perum 

Perhutan KPH Malang. 

2. Untuk menegetahui pengaruh dari gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 

Perum Perhutani KPH Malang. 

3. Untuk mengetahui besarnya pegaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan di Perum Perhutani KPH Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian tersebut adalah:  

1.4.1 Manfaat Teoritis  

1. Menambah pengetahuan bagi kalangan akademis sebagai referensi dalam memeberikan 

sumbangan terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. 

2. Tambahan pengetahuan dan wawasan bagi peneliti di bidang Manajemen Sumber Daya 

Manusia terutama tentang pengarh motivasi terhadap kinerja karyawan pada Perum 

Perhutani KPH Malang. 

3. Dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan. 

 


