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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar  Belakang Masalah 

Setiap organisasi didirikan mempunyai tujuan tertentu yang akan 

dicapai. Dalam mencapai tujuannya setiap organisasi dipengaruhi oleh 

perilaku organisasi itu sendiri sebagai pencerminan dari perilaku dan sikap 

para pelaku yang berada dalam organisasi yang bersangkutan. Oleh karena itu, 

keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan banyak tergantung pada 

perilaku dan sikap orang-orang yang mensinerjikan berbagai sumber daya 

termasuk sumber daya manusia, sumber daya alam, ilmu pengetahuan dan 

teknologi.  

Keberhasilan mencapai tujuan tergantung pada keandalan dan 

kemampuan orang-orang yang mengoperasikan unit-unit kerja yang terdapat 

dalam organsasi tersebut. Orang-orang yang memegang peranan penting 

dalam organisasi tersebut diantaranya adalah unsur pimpinan. Tetapi 

keberhasilan suatu organisasi tidaklah semata-mata ditentukan oleh sifat-sifat 

kepemimpinan, karena tidak semua orang sempurna, bahkan situasi dan 

kondisi yang dihadapi setiap organisasi berbeda bidang kegiatannya, sehingga 

membutuhkan sifat-sifat kepemimpinan tertentu pula.  

Tercapainya keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh 

gaya bersikap dan bertindak pemimpin yang bersangkutan, yang terlihat dari 
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cara melakukan suatu pekerjaan, cara memberi perintah, cara berkomunikasi, 

membuat keputusan, memberi semangat bawahan dan menegakkan disiplin. 

Sutarto (2001) dalam Astuti (2008) Kepemimpinan yang mudah 

difahami adalah rangkaian kegiatan penataan berupa kemampuan 

mempengaruhi perilaku orang lain dalam situasi tertentu agar bersedia 

bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Chung dan Megginson (1981) dalam Astuti (2008)  mengatakan bahwa 

perilaku  terpusat pada struktur tugas dan pada pegawai akan mempengaruhi 

kinerja, produktifitas dan kepuasan kerja pegawai. Dalam organisasi yang 

dipimpin dengan perilaku yang terpusat pada pegawai dengan derajat yang 

sama maka kinerja pegawai akan netral, dan sebaliknya kalau kedua perilaku 

itu diterapkan dalam derajat yang berbeda maka kinerja pegawai juga akan 

berbeda.   

Budaya organisasi seringkali digambarkan dalam arti yang dimiliki 

bersama. Menurut Robbins dalam buku yang ditulis Muchlas (2005) Budaya 

Organisasi adalah sebuah persepsi umum yang dipegang teguh oleh anggota 

organisasi dan menjadi sebuah sistem yang memiliki kebersamaan penelitian. 

Dengan demikian budaya organisasi menentukan kepribadian organisasi 

secara keseluruhan dan memiliki pengaruh yang kuat terhadap perilaku 

organisasinya, dengan perilaku anggota yang kuat maka anggota bertindak 

sesuai dengan pemahaman yang mendukung pencapaian tujuan-tujuan penting 

organisasi.Motivasi menurut Handoko (1984) merupakan keadaan dalam 

pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 
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kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada 

seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan 

mencapai sasaran kepuasan. Jadi motivasi bukanlah sesuatu yang diamati 

tetapi adalah hal-hal yang dapat disimpulkan adanya karena sesuatu yang 

tampak .  

Penelitian mengenai pengaruh motivasi,perilaku pemimpin dan 

kesempatan pengembangan karier terhadap kinerja karyawan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Buru telah dilakukan Kwelju (2004). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perilaku kepemimpinan pada Dinas 

Pendapatan Daerah Kabupaten Pulau Buru menunjukkan bahwa perilaku 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

dan Penelitian lain Suranta (2002) menunjukkan bahwa motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Penelitian mereplikasi dari penelitian Kwelju (2004) dengan 

menambahkan variabel Budaya Organisasi pada penelitian di Dinas 

Kehutanan Purwodadi. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengambil judul 

“PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN, BUDAYA 

ORGANISASI, DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN  

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN PURWODADI “ 
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B. Perumusan  Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan  masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah perilaku kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawanDinas Kehutanan dan Perkebunan Purwodadi? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Purwodadi? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan Dinas Kehutanan 

dan Perkebunan Purwodadi? 

 

C. Tujuan  Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh perilaku kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Purwodadi. 

2. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Purwodadi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan Dinas 

Kehutanan dan Perkebunan Purwodadi. 

 

D. Manfaat  Penelitian 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan 

yang berhubungan dengan kinerja karyawan. 
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2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi objek penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

karyawan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Purwodadi serta sebagai 

bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan untuk meningkatkan 

kinerja karyawan. 

b. Bagi peneliti lain 

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi 

tambahan atau pembanding bagi peneliti lain yang penelitiannya 

sejenis. 

 

E. Sistematika Penelitian 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan 

terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan 

secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. Adapun sistematika skripsi 

yang penulis lakukan adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penelitian. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian perilaku kepemimpinan, 

pengertian budaya organisasi, pengertian motivasi, pengertian 
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kinerja karyawan, hubungan perilaku kepemimpinan, 

budayaorganisasi dan motivasi terhadap kinerja karyawan, 

tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah di 

lakukan sebelumnya, pengembangan hipotesis, kerangka teoritis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang populasi, sampel dan metode pengambilan 

sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, uji analisis pengukuran 

data, uji asumsi klasik dan analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

penelitian yang dilakukan, keterbatasan atau kendala-kendala 

dalam penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan baik 

untuk subjek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 

 


