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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG 

Pengaruh perkembangan globalisasi membuat tekanan persaingan 

bisnis semakin ketat, banyak perusahaan di Indonesia mewajibkan 

karyawannya untuk meningkatkan keunggulannya di segala bidang dalam 

pencapain kinerja yang maksimal. Keberhasilan perusahaan sangat 

dipengaruhi oleh kinerja karyawannya. Kinerja merupakan prestasi kerja , 

yakni perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar 

kerja yang ditetapkan (Dessler, 1992). Setiap perusahaan akan berusaha 

untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya demi tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan perusahaan. Kinerja merupakan suatu fungsi dari 

motivasi dan kemampuan.  

Karyawan merupakan asset utama organisasi dan mempunyai 

peran yang strategis didalam organisasi. Kinerja sumber daya manusia atau 

karyawan dalam suatu perusahaan dapat di pengaruhi oleh berbagai faktor 

yang di antaranya budaya organisasi dan gaya kepemimpinan.  Dimana  

gaya  kepemimpinan  dan  budaya  organisasi dapat mempengaruhi 

perilaku-perilaku karyawan dalam suatu perusahaan. 

Sebagai mahluk sosial, karyawan tidak terlepas dari berbagai nilai 

dan norma yang ada di perusahaan. Budaya organisasi dapat 

mempengaruhi cara karyawan bertingkah laku, cara menggambarkan 
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pekerjaannya, cara bekerja dengan koleganya, dan cara memandang masa 

depan dengan wawasan yang luas ditentukan oleh norma, nilai dan 

kepercayaannya. Setiap individu yang tergabung di dalam sebuah 

organisasi memiliki budaya yang berbeda, disebabkan mereka memiliki 

latar belakang budaya yang berbeda, namun semua perbedaan itu akan 

dilebur menjadi satu di dalam sebuah budaya yaitu budaya organisasi, 

untuk menjadi sebuah kelompok yang bekerjasama dalam mencapai tujuan 

organisasi sebagaimana yang telah disepakati bersama sebelumnya, tetapi 

dalam proses tersebut tidak tertutup kemungkinan ada individu yang bisa 

menerima dan juga yang tidak bisa menerimanya, yang mungkin 

bertentangan dengan budaya yang dimilikinya.   

Budaya mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi organisasi, ia 

akan mempengaruhi setiap hal dari siapa yang dipromosikan dan 

keputusan apa yang dibuat. Kadang-kadang budaya tersebut terpecah-

pecah dan sulit untuk dibaca dari luar. Budaya kerja juga sangat kuat dan 

potensif, setiap orang mengetahui tujuan perusahaan dan bekerja untuk 

mencapainya. Melihat dampak itu, budaya juga mempunyai pengaruh yang 

besar terhadap kinerja dari karyawan. 

Variabel lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah gaya 

kepemimpinan. Organisasi akan selalu membutuhkan seorang pemimpin 

untuk keberhasilan organisasi atau perusahaannya. Sistem manajemen 

sebaik dan secanggih apapun tidak akan dapat berjalan kalau tidak ada 

orang yang berani menggerakkan dan memimpin proses manajemen 
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tersebut. Oleh karena itu fungsi manajemen memerlukan fungsi 

kepemimpinan dan begitu sebaliknya fungsi kepemimpinan juga 

memerlukan fungsi manajemen.  

Gaya kepemimpinan mengandung arti cara pemimpin 

mempengaruhi bawahan untuk lebih dapat berbuat atau berusaha dalam 

rangka mencapai tujuan organisasi. Gaya kepemimpinan dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan, pemimpin harus mampu mendelegasikan 

tugas dari pimpinan kebawahan dengan komunikatif, sehingga diperlukan 

adanya meeting yang membahas tentang masalah-masalah yang dihadapi 

bawahan yang berkaitan dengan pencapaian target. 

Perusahaan Daerah Air Minum merupakan salah satu unit usaha 

milik daerah yang bergerak dalam distribusi air bersih bagi masyarakat 

umum.  Dengan meningkatnya jumlah penduduk maka semakin bertambah 

pula kebutuhan air bersih masyarakat. Setelah diamati banyak keluhan dan 

kritik yang disampaikan masyarakat terkait pelayanan yang kurang 

memuaskan. Hal ini terjadi tidak lepas karena adanya faktor budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan. 

Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh 

perusahaan terserbut. Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja 

tinggi, maka pelayanan terbaik akan selalu terjaga, produktivitas 

perusahaan secara keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan akan 

dapat bertahan dalam persaingan global. 
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Kemajuan dan keberhasilan organisasi sangat tergantung pada 

para kinerja karyawan. Sejauh mana karyawan tersebut mampu dan mau 

bekerja keras, kreatif,inovatif, loyal, disiplin, jujur dan bertanggung jawab 

akan menentukan prestasi organisasi. Oleh karena itu untuk mengetahui 

sejauh mana kinerja para karyawan, pimpinan organisasi perlu mengetahui 

bagaimana sikap dan perilaku karyawannya. Mengingat pentingnya 

masalah tersebut, dan untuk menyikapi kondisi tersebut diatas, maka 

dilakukan penelitian yang berkaitan dengan budaya organisasi dan gaya 

kepemimpinan. 

B. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dibahas adalah : 

1. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum kota Surakarta? 

2. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum kota Surakarta? 

3. Seberapa besar pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan Perusahaan Daerah Air Minum kota 

Surakarta? 

C. TUJUAN 

1. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum kota Surakarta 

2. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum kota Surakarta 
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3. Mengnalisis pengaruh budaya organisasi dan gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan Perusahaan Daerah Air Minum kota 

Surakarta. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitiian adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

memberikan tambahan referensi untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan khususnya bidang Manjemen Sumber Daya Manusia 

(MSDM). 

2. Manfaat Praktis 

diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berharga bagi Perusahaan Daerah Air Minum kota Surakarta dalam 

pengelolaan SDM beserta segala kebijakan yang berkaitan langsung 

dengan aspek-aspek SDM secara lebih baik. 

E. SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan latar bekalang masalah, rumusan masalah, 

tujuan, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori, penelitian terdahulu, 

kerangka pemikiran dan hipotesis. Landasan teori digunakan 

untuk dasar pemikiran ketika pembahasan masalah di bab IV. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, variabel dan 

definisi operasional, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, populasi dan sampel, metode pengumpulan sampel, uji 

instrumen, metode analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan mengenai sejarah singkat, karakteristik 

responden, analisis data dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab terakir berisi mengenai penarikan kesimpulan yang diperoleh 

dari penelitian, keterbatasan penelitian dan saran 

  


