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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Suatu perusahaan dalam melaksanakan kegiatannya, akan berusaha untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam sebuah organisasi, 

sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat menentukan tercapainya 

tujuan dengan efektif dan efisien. Perilaku dari setiap anggota organisasi 

dalam melaksanakan berbagai tugas merupakan pencerminan kinerja 

karyawan dan keefektifan suatu organisasi. Pada dasarnya setiap anggota 

organisasi akan mencurahkan segenap kemampuan dan daya serta pikirannya 

untuk meningkatkan kinerja yang sering disebut dengan istilah kinerja 

karyawan. 

Kinerja merupakan proses tingkah laku seseorang sehingga ia 

menghasilkan sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Perbedaan 

kinerja antara seseorang dengan lainnya di dalam situasi kerja adalah karena 

perbedaan karakteristik dari individu. Di samping itu, seseorang dapat 

menghasilkan kinerja yang berbeda di dalam situasi yang berbeda pula. 

Kesemuanya itu menerangkan bahwa kinerja pada dasarnya dipengaruhi oleh 

beberapa faktor diantaranya kepemimpinan, motivasi, maupun organisasi. 

Upaya untuk menjaga dan meningkatkan kinerja adalah hal yang mutlak 

dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Kinerja yang 

rendah akan berimplikasi kepada tidak tercapainya tujuan organisasi. Banyak 
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hal yang dapat mempengaruhi kinerja, untuk itu organisasi harus berusaha 

menjamin agar variabel-variabel yang berkaitan dengan kinerja pegawai dapat 

terpenuhi secara maksimal. Variabel-variabel tersebut antara lain 

kepemimpinan, motivasi dan budaya organisasi (Sabri et al, 2012). 

Menurut Sabri et al (2012) kedudukan pemimpin dalam suatu organisasi 

sangatlah penting dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Berhasil 

atau gagalnya suatu organisasi dalam mengemban misinya untuk mencapai 

tujuan, sebagian besar ditentukan oleh mutu kepemimpinan yang dijalankan 

oleh orang-orang yang diserahi tugas-tugas kepemimpinan dalam organisasi 

tersebut. Kepemimpinan akan membangun komitmen dan antusiasme yang 

diperlukan orang untuk menerapkan bakat mereka sepenuhnya guna 

membantu menyelesaikan rencana dan pengendalian yang tidak lain adalah 

memastikan segala sesuatunya berubah semestinya.  

Menurut Ponto (2010) tantangan berat yang dihadapi oleh setiap pimpinan, 

lebih-lebih dalam kehidupan dunia modern yang ditandai berbagai gejala, 

seperti volume kerja yang selalu meningkat, interaksi manusia yang lebih 

kompleks, tuntutan pengembangan kemampuan sumber daya insani, dan 

sebagainya ialah bagaimana setiap unsur pimpinan dapat menggerakkan orang 

lain, baik bawahan, kolega maupun atasannya, sehingga dapat sadar mereka 

secara bersama-sama bersedia berperilaku untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Untuk itu diperlukan pengetahuan mengenai pengertian dan 

hakikat motivasi, serta kemampuan teknik menciptakan situasi sehingga 

menimbulkan motivasi/dorongan bagi mereka untuk berbuat memperpanjang 
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waktu istirahat atau makan siang untuk mendapatkan waktu bebas dalam 

pekerjaan. Tidak menepati batas waktu karena tugas tidak dapat diselesaikan 

secara tepat waktu. 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu 

kekuasaan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut 

dengan motivasi. Motivasi adalah daya pendorong yang mengakibatkan 

seseorang anggota organisasi mau dan rela mengarahkan kemampuan dalam 

bentuk keahlian kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasaran organisasi yang telah ditentukan Sabri 

et al (2012). Motivasi mengandung tiga hal yang amat penting. Pertama, 

pemberian motivasi berkaitan langsung dengan usaha pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran organisasional. Pemberian motivasi hanya akan efektif 

apabila dalam diri bawahan yang digerakkan terdapat keyakinan bahwa 

dengan tercapainya tujuan organisasi maka tujuan pribadipun akan ikut pula 

tercapai. Kedua, motivasi merupakan proses berkaitan antara usaha dan 

pemuasan kebutuhan tertentu. Apabila seseorang termotivasi maka akan 

berusaha keras untuk melakukan sesuatu. Ketiga, kebutuhan adalah keadaan 

internal seseorang yang menyebabkan hasil usaha tertentu menjadi menarik. 

Sabri et al (2012) mengatakan bahwa budaya organisasi merupakan hal 

yang esensial bagi suatu organisasi, karena akan selalu berhubungan dengan 

kehidupan yang ada dalam organisasi itu sendiri. Budaya organisasi 

merupakan falsafah, ideologi, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, harapan, sikap 

dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu 
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komunitas tertentu. Keberhasilan pelaksanaan budaya organisasi antara lain 

dapat dilihat dari peningkatan tanggung jawab, peningkatan kedisiplinan, 

kepatuhan pada norma atau aturan, terjadinya komunikasi dan hubungan yang 

harmonis dengan semua tingkatan, peningkatan partisipasi dan kepedulian, 

berkurangnya tingkat kemangkiran dan keluhan. Jika semua hal tersebut dapat 

dilaksanakan dengan baik maka kinerja akan meningkat. 

Fenomena yang melatarbelakangi penelitian ini adalah masalah kinerja 

yang masih belum sesuai harapan pimpinan, hal ini dikarenakan faktor 

kepemimpinan yang masih cenderung belum mampu menggerakkan seluruh 

potensi sumber daya manusia, belum mampu mengarahkan pegawai terhadap 

tugas dan fungsinya dengan baik. Disamping itu faktor motivasi kerja juga 

menjadi acuan dalam pengukuran kinerja, hal ini karena pegawai belum 

menunjukkan motivasi kerja yang tinggi dalam mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan faktor budaya organisasi juga mendapatkan perhatian dari 

pimpinan, agar budaya organisasi yang ada mampu meningkatkan kinerja 

menjadi lebih baik lagi (Sabri et al, 2012). 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul penelitian : “PENGARUH 

KEPEMIMPINAN, MOTIVASI KERJA, DAN BUDAYA ORGANISASI 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT KEBON AGUNG 

PABRIK GULA TRANGKIL KABUPATEN PATI”. 
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Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Sabri et al (2012) adapun 

perbedaannya adalah objek yang diteliti dan teknik pengambilan sampel. 

Penelitian yang dilakukan Sabri et al (2012)  mengambil objek pada IAIN Ar-

Raniry Banda Aceh, sedangkan penelitian ini mengambil objek pada PT 

Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati.  Pada penelitian Sabri et 

al (2012) teknik pengambilan sampelnya ditentukan dengan teknik Stratified 

Random Sampling, sedangkan penelitian ini menggunakan teknik Purposive 

Sampling. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, permasalahan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT 

Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati? 

2. Apakah motivasi kerja akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di PT 

Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati? 

3. Apakah budaya organisasi akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

PT Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang dikemukakan dalam perumusan 

masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh variabel kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada PT Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati. 
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2. Untuk mengetahui pengaruh variabel motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati. 

3. Untuk mengetahui pengaruh variabel budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT Kebon Agung Pabrik Gula Trangkil Kabupaten Pati. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, antara 

lain: 

1. Manfaat bagi organisasi 

Penelitian ini dapat menjadi masukan atau rekomendasi dalam 

menerapkan kepemimpinan, motivasi kerja dan budaya organisasi yang 

sesuai dan bagaimana memotivasi dalam meningkatkan kinerja karyawan 

yang akhirnya akan meningkatkan kinerja organisasi. 

2. Manfaat bagi penulis 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan yang 

telah diperoleh diperkuliahan terutama yang berkaitan dengan penelitian 

ini. 

3. Manfaat bagi pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk penelitian di 

masa yang akan datang. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memuat uraian mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

     BAB II      TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan teori-teori yang menjadi dasar analisis 

penelitian yang meliputi: pengertian kepemimpinan, motivasi 

kerja, budaya organisasi dan kinerja karyawan, penelitian 

terdahulu, kerangka penelitian serta hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, jenis data dan sumber 

data, populasi dan sampel penelitian, variabel penelitian, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan pengolahan analisis 

data. 

BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup tentang gambaran umum penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasan tentang hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya keterbatasan dan saran-saran. 

   


