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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Dalam era persaingan usaha yang semakin ketat, kinerja yang dimiliki 

karyawan dituntut untuk terus meningkat.Salah satu langkah untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan dengan 

mengevaluasi kinerja karyawan dan melakukan serangkaian perbaikan agar selalu 

meningkatkan kualitas karyawan tersebut sehingga perusahaan tumbuh dan 

unggul dalam persaingan, atau minimal tetap dapat bertahan. Untuk menghadapi  

persaingan tersebut, Sumber daya manusia sebagai roda penggerak organisasi 

harus senantiasa diberdayakan dan dikembangkan agar menjadi sumber daya yang 

memiliki daya saing. 

Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun 

perusahaan.Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, perusahaan harus 

memiliki karyawan yang berpengetahuan dan berketrampilan tinggi serta usaha 

untuk mengelola perusahaan seoptimal mungkin sehingga kinerja karyawan 

meningkat.Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang 

sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi.Organisasi 

yang baik adalah organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan sumber 

daya manusianya, karena hal tersebut merupakan faktor kunci untuk 

meningkatkan kinerja karyawan (Erlly 2012). 
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Perum Perhutani KPH Saradan merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

kehutanan. Perum Perhutani merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 

yang awalnya berada di bawah Departemen Kehutanan. Dalam perkembangan 

selanjutnya, penugasan Perum Perhutani mengalami penyesuaian dengan 

ditetapkannya PP Nomor 36 tahun 1986 tentang Perusahaan Umum Kehutanan 

Negara dan disempurnakan pada tahun 1999 melalui penetapan PP Nomor 53 

tahun 1999 tentang Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani).Pada 

tahun 2001 bentuk pengusahaan Perum Perhutani ditetapkan oleh pemerintah 

sebagai BUMN berbentuk Perseroan Terbatas (PT) Perhutani melalui PP Nomor 

14 tahun 2001. Berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tanggung jawab sosial 

dan lingkungan yang dimiliki PT. Perhutani, bentuk pengusahaan PT. Perhutani 

tersebut kembali menjadi BUMN dengan bentuk Perum berdasarkan PP Nomor 

30 tahun 2003 yang selanjutnya dalam perjalanannya Peraturan Pemerintah 

tersebut digantikan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2010 yang 

disahkan pada tanggal 22 Oktober 2010.Penelitian ini memfokuskan 

padakaryawan Perum Perhutani KPH Saradan  yang berlokasi di Madiun. 

Kompensasi adalah sesuatu yang diterima para karyawan sebagai balas jasa 

untuk kerja mereka.Kompensasi yang sesuai merupakan salah satu hal yang 

sangat penting bagi organisasi maupun karyawan.Apabila kompensasi diberikan 

secara benar dan teratur maka komitmen karyawan untuk bekerja menjadi lebih 

baik agar tercapai sasaran atau tujuan organisasi. Apabila kompensasi yang 

diberikan oleh organisasi kepada karyawan tidak sesuai atau tidak memadai, maka 

akan mengakibatkan turunnya kepuasan kerja karyawan.Kompensasi sangat 
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penting bagi individu karyawan karena mencerminkan ukuran nilai karya mereka 

diantara para karyawan itu sendiri, keluarga, dan masyarakat. 

Kompensasi dapat meningkatkan ataupun menurunkan kinerja 

karyawan.Pemberian kompensasi kepada karyawan perlu mendapatkan perhatian 

lebih oleh perusahaan.Kompensasi harus memiliki dasar yang kuat, benar dan 

adil. Apabila kompensasi dirasakan tidak adil maka akan menimbulkan rasa 

kecewa kepada karyawan, sehingga karyawan yang baik akan meninggalkan 

perusahaan. 

Kompensasi merupakan hal hal tidak dapat dihindarkan dan berhubungan 

dekat dengan keseimbangan keuntungan dan tujuan perusahaan, dengan 

pemberian kompensasi secara adil dan transaparan akan cenderung menimbulkan 

suasana yang   kondusif   dan  menciptakan kinerja   yang  lebih  baik.  Faktor lain  

yang  sangat   berhubungan kinerja  karyawan adalah iklim organisasi. Iklim 

organisasi yang kondusif akan memberi semangat dan memperlancar setiap 

individu dalam menunaikan tugas dan kewajibannya sehingga akan mempercepat 

tercapainya tujuan perusahaan. 

Masalah kompensasi sangat penting dan dampaknya sangat luas.Jika 

karyawan tidak menerima kompensasi secara adil dan pantas, itu tidak hanya 

mempengaruhi standar kehidupan karyawan dengan keluarganya tetapi juga 

berpengaruh besar pada kelangsungan perusahaan melalui produktivitas kerjanya. 

Ketidakadilan kompensasi karyawan akan menyebabkan rasa tidak senang dan 

kekacauan dikalangan mereka dan bisa menimbulkan aksi terhadap perusahaan 

tersebut misalnya dalam bentuk aksi pemogokan. 
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Motivasi adalah dorongan, upaya dan keinginan yang ada di dalam diri 

manusia yang mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilaku untuk 

melaksanakan tugas-tugas dengan baik dalam lingkup pekerjaannya (Hakim, 

2006) dalam Regina (2010).Dalam hal ini seorang manajer perlu mengarahkan 

motivasi dengan menciptakan kondisi (iklim) organisasi melalui pembentukan 

budaya kerja atau budaya organisasi sehingga para karyawan merasa terpacu 

untuk bekerja lebih keras agar kinerja yang dicapai juga tinggi.Pemberian 

motivasi harus diarahkan dengan baik menurut prioritas dan dapat diterima 

dengan baik oleh karyawan, karena motivasi tidak dapat diberikan untuk setiap 

karyawan dengan bentuk yang berbeda-beda. 

Budaya yang kuat akan mendukung perusahaan dalam pencapaian tujuan 

perusahaan. Budaya organisasi dapat dilihat dari perilaku orang-orang dalam 

organisasi tersebut terhadap kepatuhan dari nilai-nilai dan norma-norma yang 

ada.. 

Kepemimpinan adalah kemampuan (seni) pemimpin atau manager untuk 

mempengaruhi orang lain berupa perilaku baik secara perorangan maupun 

kelompok dalam mengikuti kehendaknya baik langsung maupun tidak  langsung. 

Kepemimpinan tersebut muncul bersamaan dalam perannya sebagai manager. 

Gaya kepemimpinan dan kompensasi merupakan hal yang berperan penting 

dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Karena dengan gaya 

kepemimpinan dan pemberian kompensasi yang memadai maka karyawan akan 

berusaha bekerja dengan sekuat tenaga supaya pekerjaan. Gaya kepemimpinan 

yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk berprestasi dan berhasil 
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dengan sebaik-baiknya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi 

perilaku orang lain (Suranta, 2002) dalam Regina (2010) 

Keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya sangat ditentukan oleh 

gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan berkaitan dengan 

cara yang digunakan oleh manajer untuk mengatur dan mempengaruhi 

karyawannya untuk meningkatkan kinerja mereka dalam rangka pencapaian 

tujuan perusahaan (Mamik,2010). 

Kinerja karyawan Perum Perhutani KPH Saradan juga dapat diukur melalui 

penyelesaian tugasnya secara efektif dan efsien serta melakukan peran dan 

fungsinya dan itu semua berhubungan linear dan berhubungan positif bagi 

keberhasilan suatu perusahaan. 

Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan 

terserbut.Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, 

produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan meningkat sehingga 

perusahaandapat bertahan dalam persaingan global.Karyawan dituntut untuk 

mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan 

efisien.Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui kepuasan konsumen, 

berkurangnya jumlah keluhan dan tercapainya target yang optimal. 

Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh karyawan tersebut 

dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan 

tertentu. Setiap karyawan dalam suatu perusahaan belum tentu bersedia 

memberikan kemampuan yang dimilikinya secara penuh, sehingga masih 
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diperlukan adanya pendorong dari pihak perusahaan.Setiap perusahaan 

mengharapkan karyawannya memberikan kinerjanya yang maksimal, agar 

memberikan dampak positif kepada perusahaan. Perusahaan perlu memberikan 

motivasi dan kompensasi yang tinggi untuk karyawan, sehingga karyawan akan 

memberikan  timbal balik berupa pengaruh positif pada kinerja karyawan itu 

sendiri. Hal tersebut akan memberikan dampak positif juga terhadap perusahaan. 

Terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan Perum 

Perhutani KPH Saradan, diantaranya adalah menurunnya keinginan karyawan 

untuk mencapai prestasi kerja, kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian 

pekerjaan sehingga kurang menaati peraturan, pengaruh yang berasal dari 

lingkungannya, teman sekerja yang juga menurun semangatnya dan tidak adanya 

contoh yang harus dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi kerja yang baik. 

Semua itu merupakan sebab menurunya kinerja karyawan dalam bekerja. Faktor-

faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah gaya 

kepemimpinan, motivasi dan kompensasi.Alasan peneliti memilih Perum Perhutai 

KPH Saradan, karena dari hasil pengamatan Perum Perhutani KPH Saradan 

diperkirakan dapat mewakili masalah pokok dalam penelitian sampel. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk  membahas secara lebih lanjut 

dengan memfokuskan penelitian pada kinerja karyawan Perum Perhutani KPH 

Saradan di Madiun. Hasil penelitian ini selanjutnya diungkapkan dalam bentuk 

skripsi yang berjudul:  

“PENGARUH PEMBERIAN KOMPENSASI, MOTIVASI, BUDAYA 

ORGANISASI, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PADA PERUM PERHUTANI KPH SARADAN DI MADIUN ” 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka 

penelitian ini akan menganalisa Tentang Pengaruh Pemberian Kompensasi, 

Motivasi, Budaya Organisasi, Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Perum Perhutani KPH Saradan di Madiun. Dengan demikian 

dalam penelitian ini rumusan masalahnya sebagai berikut : 

1.Adakah pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan? 

2.Adakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan? 

3.Adakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan? 

4.Adakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan? 

1.3  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan. 

3. Untukmengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. 
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1.4  Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan 

ilmu yang telah iperoleh dibangku kuliah dalam dunia kerja yang 

sesungguhnya. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berharga bagi perusahaan dalam pengelolaan SDM beserta segala 

kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek SDM 

secara lebih baik. 

3. Bagi almamater 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

referensi  bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian ini, penulis menyajikan 

susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB  I PENDAHULUAN 

 Bab ini mencakup latar belakang masalah yang 

menjelaskan mengenai alasan-alasan serta tujuan mengapa 

penelitian ini dilakukan, perumusan masalah, tujuan 



9 

 

 
 

penelitian, manfaat yang di peroleh dari penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menguraikan landasan teori yang berkaitan dengan 

variabel independen dan dependen yang digunakan dalam 

penelitian, penelitian terdahulu yang relevan dengan 

penelitian sekarang, kerangka pemikiran, dan 

pengembangan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang jenis penelitian yang dilakukan, 

populasi dan sampel yang diteliti, metode pengumpulan 

data yang digunakan, definisi operasional dan pengukuran 

variabel, dan metode analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini mencakup hasil pengumpulan data, analisis data, 

pengujian hipotesis, dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, serta saran-

saran yang dapat dijadikan masukan untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 


