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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aset penting dalam 

kelangsungan  hidup perusahaan saat ini maupun dimasa yang akan datang. Hal 

itu dikarenakan peran sumber daya manusia sebagai penggerak utama bagi 

setiap perusahaan untuk menjalankan kegiatan atau proses kerja perusahaan. 

Agar tujuan perusahaan dapat tercapai, maka dibutuhkan karyawan yang 

mampu bekerja secara efisien dan efektif sehingga memberikan hasil kerja atau 

kinerja yang baik. Guna menghasilkan kinerja terbaik, dibutuhkan karyawan 

yang mempunyai motivasi kerja serta komitmen terhadap organisasi. 

Kinerja dapat dikatakan sebagai hasil atau tingkatan keberhasilan 

seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu didalam melaksanakan 

tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, 

target, atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah 

disepakati bersama. Pengertian tersebut menunjukan bahwa pencapain 

karyawan dalam sebuah organisasi dapat diukur dari hasil pekerjaan yang telah 

dilakukannya (Rivai dan Basri 2005:14) 

Motivasi secara sederhana dapat menggambarkan kondisi atau 

tindakan yang mendorong seseorang melakukan sebuah kegiatan secara 

maksimal dan produktif. Hal tersebut didukung dengan pernyataan Robbins dan 

Coulter (2010:109) yang menyatakan bahwa motivasi adalah suatu usaha dari 
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seseorang yang mengarahkan dan berkelanjutan menuju tercapainya suatu 

tujuan. Seseorang yang mempunyai motivasi rendah akan cenderung 

manunjukan perasaan tidak nyaman dan tidak senang terhadap pekerjaan atau 

kegiatan yang dilakukannya, sehingga semakin besar motivasi yang dimiliki 

seseorang sebagai karyawan akan meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. 

Selain itu komitmen yang baik antara karyawan terhadap perusahaan, maupun 

antara perusahaan terhadap karyawan juga sangat dibutuhkan karena dengan 

melalui komitmen akan mendorong hasil kerja yang diinginkan. 

Komitmen para karyawan terhadap organisasi tinggi, mereka akan 

melaksanakan tugasnya secara maksimal dan menghasilkan kinerja tinggi 

Wirawan (2013:713). Hal tersebut menunjukan hasil semakin tinggi komitmen 

seseorang karyawan terhadap tugasnya maka akan semakin tinggi kinerja yang 

akan dihasilkan. Oleh karena itu komitmen organisasi yang dipegang dan 

dijalankan oleh karyawan dapat dilihat dari aktifitas karyawan dalam 

organisasi. Sikap dan juga aktivitas yang terlihat dari karyawan mencerminkan 

nilai – nilai dari organisasi itu sendiri. Efektivitas organisasi dalam mencapai 

visi, misi, serta tujuan organisasi erat kaitanya dengan peran pemimpin. 

Kepemimpinan merupakan tulang punggung perkembangan 

organisasi, karena tanpa adanya kepemimpinan yang baik akan sulit beradaptasi 

dengan perubahan yang sedang dan terus terjadi di dalam maupun di luar 

organisasi. Pembahasan tentang kepemimpinan tidak bisa terlepas dari ilmu 

manajemen. Sukses tidaknya suatu tujuan organisasi sangat ditentukan dari  

bagaimana pemimpin membawa organisasi tersebut (Rivai dan Basri 2005:14). 
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Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran (Robbins, 2006:432). 

Bagi suatu organisasi, kepemimpinan diharapkan mampu memberikan 

kontribusi postif bagi organisasi agar mampu bertahan dan terus berkembang di 

dunia yang syarat akan persaingan. Upaya untuk melaksanakan aktivitas 

kegiatannya, para pemimpin mempunyai masing-masing gaya tersendiri dalam 

mempengaruhi dan mengarahkan karyawan maupun anggotanya, dengan 

harapan berusaha mencapai tujuan organisasi melalui pelaksanaan pekerjaan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Karena setiap permasalahan yang dihadapi 

setiap organisasi berbeda-beda, maka pemimpin dituntut mampu menerapkan 

gaya kepemimpinan yang berbeda pula sesuai dengan tujuan yang diharapkan 

tiap masing-masing organisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, suatu 

organisasi perlu melakukan peningkatkan kinerja sumber daya manusia yang 

dimiliki. Penilaian akan kinerja seorang pemimpin dapat dilihat melalui proses 

kerja dan kinerja karyawannya. 

Selain hasil kerja, kinerja juga menggambarkan tentang proses 

berlangsung pekerjaan. Seperti yang dijelaskan menurut Wibowo (2007:7) 

bahwa kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Pencapaian kinerja secara maksimal oleh karyawan dapat 

memberikan dukungan terhadap upaya pencapain tujuan perusahaan baik 

jangka pendek maupun jangka panjang. Upaya untuk memaksimalkan 

pencapaian kinerja para karyawan menjadi titik awal atas upaya perusahaan 

untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki perusahaa sehingga dapat tumbuh 
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dan berkembang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Melalui 

analisis pencapaian kinerja karyawan maka dengan sendirinya dapat 

memberikan dukungan dalam menetapkan kebijakan secara tepat terkait dengan 

memaksimalkan potensi yang dimilki para karyawan. 

Pabrik gula di Kota Malang ada dua pabrik, yang pertama ada di 

daerah kebonagung Malang yaitu PT. PG Kebon Agung Malang, dan yang 

terakhir ada di daerah bululawang kabupaten Malang yang bernama PT. PG 

Krebet Baru Kabupaten Malang. Penilitian ini dilakukan di PT. PG Krebet Baru 

Kabupaten Malang karena hasil produksi gulanya lebih baik kualitasnya, yang 

mana gulanya lebih bersih dan putih dibandingkan produksi gula yang 

dihasilkan PT. PG Kebon Agung Malang. 

Seperti halnya dengan PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang yang 

bergerak dibidang pangan. Produk yang dihasilkan meliputi gula kristal putih. 

Bagian produksi PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang mengambil porsi 

terbesar dalam pengeluaran perusahaan. Dalam menjalankan kegiatan 

produksinya, PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang dipimpin oleh seorang 

pimpinan yang membawahi empat bagian (TUK, teknik, pabrikasi dan 

tanaman). Musim giling di PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang ini 

dilakukan pada bulan Mei – November setiap tahunnya. Pada saat awal berdiri 

tahun 1906 kapasitas giling 1.500ton dan kini kapasitas gilingnya telah 

mencapai 10.000ton. Akan tetapi produksi giling pada tahun 2014 ini hanya 

mencapai ± 9 ribu ton sehingga mengakibatkan biaya produksi dengan 

pemasukan tidak seimbang. 
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Permasalahan ketersediaan sembako khususnya gula memang 

menjadi bayang-bayang krisis pangan. Hal ini perlu adanya peran serta untuk 

mengatasi permasalahan tersebut dengan meningkatkan kinerja karyawan 

karena jika kinerja meningkat maka produktifitas perusahaan juga akan ikut 

meningkat. Mengingat bahwa peningkatan kinerja karyawan akan membawa 

kemajuan bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan 

lingkungan bisnis yang tidak stabil. Oleh karena itu upaya-upaya untuk 

meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang  paling 

serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 

perusahaaan tergantung pada kualitas kinerja sumberdaya manusia yang ada 

didalamnya. 

Terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan, 

diantaranya adalah mengenai motivasi kerja karyawan dimana karyawan 

kinerjanya kurang maksimal dan bekerja dengan prinsip asal selesai tanpa ada 

keinginan untuk meningkatkan hasil kerjanya atau tidak punya inisiatif dan  

kreativitas dalam bekerja. Hal ini berakibat pada kinerja karyawan karena 

pengerjaan produksinya kurang maskimal. 

Bentuk organisasi  yang bersifat desentralisisasi yaitu penyerahan. 

kewenangan atau sebagai pengalihan tanggung jawab, kewenangan ke 

bawahan, yang  akibatnya pada segi sosial budaya yang mana masing-masing 

departemen berlomba-lomba untuk menonjolkan departemennya, sehingga 

secara tidak langsung dapat merusak kesatuan yang dimiliki oleh  PT. PG 

Krebet Baru Kabupaten Malang. Kondisi ini akan berdapmpak pada 
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penyelesaian pekerjaan sutu perusahaan karena perdepatemen sibuk dengan 

departemennya masing-masing. 

Permasalahan yang terjadi di PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang 

yaitu tentang permasalahan gaya kepemimpinan ini bersifat delegatif 

sebagaimana dijelaskan bahwa seorang pemimpin mendelegasikan wewenang 

kepada bawahan dengan agak lengkap. Dengan demikian, bawahan dapat 

mengambil keputusan dan kebijakan dengan bebas atau leluasa dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Pemimpin tidak peduli cara bawahan mengambil 

keputusan dan mengerjakan pekerjaannya, sepenuhnya diserahkan kepada 

bawahan. Hal ini bisa berpengaruh terhadap keputusan pemimpin pusat, di 

mana wewenang tersebut hanya mementingkan kepentingan golongan dan 

kelompok serta digunakan untuk mengeruk keuntungan pribadi atau oknum. 

Hal tersebut terjadi karena sulit untuk dikontrol oleh pemimpin di tingkat pusat 

dan hal ini juga akan berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Permasalahan penurunan kinerja ini dikarenakan kurangnya motivasi 

kerja dari karyawan itu sendiri, komitmen organisasi karyawan tersebut 

ditunjukkan dengan sifat organisasi yang bersifat desentraliasi, dan gaya 

kepemimpinan yang bersifat delegatif yang mana pemimpin mendelegasikan 

tanggung jawab penuh terhadap departemen yang ada, yang hal ini berakibat 

pada pencapaian jumlah produksi yang dihasilkan oleh karyawan PT. PG 

Krebet Baru Kabupaten Malang. Jumlah produksi yang dihasilkan karyawan 

secara lengkap dapat disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Jumlah Produksi PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang 
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Tahun 2012-2014 

Tahun Jumlah Produksi giling 

(ribuan ton) 

% 

2012 1.039,75 - 

2013 933,65 (10,204%) 

2014 920,87 (1,368%) 

Sumber : PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang 

Berdasarkan tabel 1.1  menunjukkan bahwa terjadi penurunan jumlah 

produksi. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan motivasi kerja, 

komitmen organisasi diperusahaan, dan gaya kepemimpinan yang kurang 

sesuai dengan keadaan diperusahaan kurang mendukung sehingga 

menyebabkan terjadinya penurunan jumlah produksi. 

B. Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang ada, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana motivasi kerja, komitmen organisasi, gaya kepemimpinan dan 

kinerja karyawan pada PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang? 

2. Apakah motivasi kerja, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan secara 

simultan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. PG Krebet Baru 

Kabupaten Malang? 

3. Apakah motivasi kerja, komitmen organisasi dan gaya kepemimpinan secara 

parsial berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. PG Krebet Baru 

Kabupaten Malang? 

C. Pembatasan Masalah 



8 

 

Obyek yang diteliti pada penelitian ini difokuskan pada karyawan 

bagian PT. PG Krebet Baru Kabupaten Malang. Teori yang digunakan untuk 

melihat motivasi karyawan menurut Maslow, komitmen organisasi menurut 

David (2008), gaya kepemimpinan pada keempat kepala bagian PT. PG Krebet 

Baru Kabupaten Malang yang meliputi TUK, teknik, pabrikasi dan tanaman, 

menurut Hasibuan (2005:170). Dan kinerja kerja karyawan menurut Mathis dan 

Jackson. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan motivasi kerja, komitmen organisasi, gaya 

kepemimpinan dan kinerja karyawan pada PT. PG Krebet Baru Kabupaten 

Malang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, komitmen organisasi dan 

gaya kepemimpinan secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT. 

PG Krebet Baru Kabupaten Malang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja, komitmen organisasi dan 

gaya kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja karyawan pada PT. PG 

Krebet Baru Kabupaten Malang 

 

E. Kegunaan penelitian 

1. Bagi Perusahaan 
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Sebagai pertimbangan atau masukan bagi perusahaan agar dapat memotivasi 

karyawan, membangun komitmen karyawan, menjadi pempimpin yang 

dibutuhkan diperusahaan dan meningkatkan kinerja karyawan 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai referensi dan bahan penelitian lebih lanjut dalam bidang sumber 

daya manusia terutama yang berkaitan dengan motivasi karyawan, komitmen 

organiasi, gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan. 
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