
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengembangan  sumber  daya  manusia  dalam  berbagai  sektor 

pembangunan didasari oleh kenyataan bahwa modal yang besar dan sumber 

alam  yang  melimpah  (comparative  advantage)  belum  dapat  menjamin 

perkembangan  produksi  yang  tinggi. Pemanfaatan  kemampuan  masing-

masing  anggota,  maka  mereka  secara  bersama-sama  dapat  mewujudkan 

tujuan organisasi tersebut, sehingga dengan demikian terjadi suatu hubungan 

yang  timbal  balik  yang  saling  membutuhkan  dan  menguntungkan  antara 

anggota  organisasi.  Adapun  sumber  daya  manusia  yang  diperlukan  dalam 

organisasi adalah   individu   yang  bersifat human capital ( memiliki modal ) 

dengan ciri memiliki ability ( kemampuan ) yang handal, bijak dalam bekerja 

dan  memiliki  motivasi  untuk  mengembangkan  diri  bagi  peningkatan 

produktivitas kerja organisasi.

Karyawan yang  memiliki  motivasi  kerja  yang  tinggi  senantiasa 

memiliki  dorongan untuk  bekerja   gigih  guna  mencapai  prestasi  istimewa 

(standar of execellent), hal ini disebabkan  mereka memiliki kontrol diri yang 

baik  sehingga  tidak  memerlukan  pengawasan  yang  ketat  dalam mencapai 

kinerja yang telah ditentukan.  Motivasi  yang  dimiliki  seseorang  adalah 

merupakan  potensi,   dimana   seseorang   belum   tentu   bersedia   untuk 

mengerahkan  segenap potensi  yang  dimilikinya  untuk  mencapai  hasil 

yang   optimal  sehingga   masih  diperlukan   adanya   pendorong   agar 

seseorang  mau  menggunakan  seluruh  potensinya. Motivasi yang tinggi 
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untuk  bekerja  lebih  baik  tersebut  secara  lebih  lanjut  akan  menumbuhkan 

komitmen karyawan terhadap organisasinya . 

Dalam lingkungan  kerja  karyawan  di  perusahaan  terdapat  budaya 

organisasi yang juga merupakan sarana perusahaan untuk mencapai tujuan 

dan  membantu  dalam  menyesuaikan  diri  dengan  perubahan  kondisi 

lingkungan. Budaya berevolusi pada suatu periode waktu, maka organisasi 

akan  memiliki  budaya  yang  stabil  jika  para  tenaga  kerja  telah  berbagi 

pengalaman  di  antara  mereka  untuk  masa  yang  panjang,  apabila  budaya 

organisasi  ini  kurang  kondusif  maka  membuat  kinerja  karyawan  akan 

menurun  dan  ini  sangat  berdampak  langsung  kepada  kinerja  karyawan. 

Karena beberapa kasus di perusahaan kadang tingkat keluarnya karyawan 

atau turunnya kinerja karayawan disebabkan kurang bisa menyesuaikan diri 

dengan budaya organisasi yang ada.

Pembentukan perilaku seseorang dipengaruhi oleh faktor diri sendiri 

(internal) dan faktor lingkungan (eksternal), ada yang berperilaku baik dan 

ada yang buruk, ada yang rendah hati dan ada yang tinggi hati, ada yang 

introvert dan ada yang ekstrovert.  Begitu juga dalam melakukan pekerjaan, 

ada yang malas dan ada yang rajin, ada yang produktif dan ada yang tidak 

produktif bahkan ada yang senang dengan tantangan pekerjaan dan ada yang 

berusaha  manjauhi  tantangan  pekerjaan  serta  ada  yang  berambisi  untuk 

kepentingan pribadi yang kuat dan ada juga yang lemah. 

Dinamika lingkungan bisnis yang demikian cepat,  menuntut setiap 

perusahaan  harus  melakukan  penyelarasan  pada  bidang  bisnis,  organisasi 

maupun  pembinaan  sumber  daya  manusia.  Kegiatan  Bisnis  Mandiri  –
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Industri Non Kayu  Surabaya (KBM-INK Surabaya) yang merupakan salah 

satu lini bisnis Perum Perhutani Unit II Jawa Timur  secara kontinyu dan 

bertahap melaksanakan penyelarasan organisasi maupun pembinaan sumber 

daya  manusia   khususnya  pada  pembangunan  budaya  kerja  yang  lebih 

produktif.

Sebagai  salah  satu  pelaku  bisnis  dibidang  industri  hasil  hutan  di 

Indonesia KBM-INK Surabaya membutuhkan sumber daya manusia yang 

memadai  dari  segi  kuantitas  maupun  kwalitas  yang  dijiwai  budaya 

organisasinya,  agar  slogan  perusahaan  sebagai  “Pengelola  hasil  hutan 

terbaik & terpercaya” dapat terwujud.

Pencapaian tujuan KBM-INK Surabaya sangat  membutuhkan juga 

kinerja yang baik dari karyawannya, karena kinerja merupakan perpaduan 

antara motivasi yang ada pada diri seorang karyawan, kemampuan dalam 

melaksanakan  suatu  pekerjaan  dan  persepsinya  terhadap  peran  yang 

dibawakan, kinerja merupakan perwujudan kerja yang dilakukan karyawan 

yang biasanya dipakai dasar penilian atas karyawan

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah  terdapat  pengaruh  antara   budaya  organisasi  terhadap  kinerja 

karyawan KBM-INK Surabaya?

2. Apakah  terdapat  pengaruh  antara   budaya  organisasi  terhadap motivasi 

karyawan KBM-INK Surabaya?
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3. Apakah  terdapat  pengaruh  antara   motivasi  terhadap  kinerja  karyawan 

KBM-INK Surabaya?

4. Apakah budaya organisasi mempengaruhi motivasi dan kinerja karyawan 

KBM-INK Surabaya?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan  rumusan  masalah  tersebut  tujuan  yang  ingin  dicapai 

dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui  pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

KBM-INK Surabaya

2. Untuk  mengetahui  pengaruh  budaya  organisasi   terhadap  motivasi 

karyawan KBM-INK Surabaya

3. Untuk mengetahui  pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan.

4. Untuk mengetahui  pengaruh budaya organisasi  terhadap kinerja  dengan 

motiasi sebagai mediator.

1.4   Manfaat  Penelitian

Manfaat bila tujuan penelitian tercapai :

1. Adanya perbaikan budaya organisasi agar tercapai kinerja yang maksimal.

2. Adanya  budaya  organisasi  yang  kondusif  dapat  menjadi  motivasi  bagi 

karyawan

3. Meningkatkan motivasi sebagai alat meningkatkan kinerja karyawan.

4. Adanya  budaya  organisasi  yang  kondusif  dapat  meningkatkan  motivasi 

sehingga meningkatkan kinerja karyawan.
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