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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pada era global yang semakin kompetitif dan dinamis ini, 

organisasi/perusahaan dituntut untuk bersikap lebih responsif agar mampu 

bertahan dan terus berkembang. Secara umum faktor sumber daya manusia 

merupakan salah satu pemegang peranan penting bagi keberlangsungan 

sebuah organisasi/perusahaan. Tanpa adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas, maka organisasi tidak akan mampu menghadapi persaingan.  

Oleh sebab itu, pengelolaan sumber daya manusia menjadi fokus banyak 

organisasi dalam mencapai keberhasilan.  

Mengelola sumber daya manusia dalam sebuah organsasi 

merupakan suatu pekerjaan yang tidak mudah karena melibatkan berbagai 

elemen diantaranya pemimpin, pegawai, dan sistem yang ada dalam 

organisasi tersebut. Ketiga elemen tersebut harus saling terintegrasi dengan 

baik agar dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sehingga 

memungkinkan baik pemimpin maupun pegawai dapat bekerja dengan 

maksimal. 

Keberhasilan perusahaan diidentikkan dengan tercapainya tujuan 

perusahaan. Kinerja menjadi ukuran atas tercapainya sebuah tujuan 

perusahaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang dapat dicapai 

oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan 
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wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian 

tujuan perusahaan (Riva’i, 2005:15). Menurut Dharma (2003:355), hampir 

semua pengukuran kinerja karyawan mempertimbangkan kuantitas, 

kualitas, dan ketepatan waktu. 

Menurut Mahmudi (2005:20), terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu: faktor personal/individu, 

kepemimpinan, tim, sistem, dan kontekstual (situasional). Pernyataan 

teoritis tersebut juga didukung oleh berbagai penelitian salah satunya 

penelitian Dessyarti (2016) yang menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi, dan komitmen organisasional memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Robbins & Judge (2015:249) mendefinisikan kepemimpinan sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian 

sebuah visi atau tujuan yang telah ditetapkan. Para pemimpin yang 

menentukan tujuan-tujuan memungkinkan bagi para pengikut yang teliti 

untuk mencapai kinerja yang lebih tinggi tetapi akan menyebabkan tekanan 

bagi para pekerja yang sifat telitinya rendah (Robbins & Judge, 2015:256). 

Budaya organisasi merupakan salah satu bagian dari faktor sistem 

yang mempengaruhi kinerja karyawan. Budaya organisasi mengacu pada 

suatu sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota untuk 

membedakan organisasi dari organisasi lainnya (Robbins & Judge, 

2015:355). Robbins & Judge (2015:355), juga menyebutkan bahwa budaya 

organisasi yang kaut memberikan stabilitas pada organisasi. Sedangkan 
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menurut Wirawan (2007:37), budaya organisasi yang kondusif 

menciptakan, meningkatkan, dan mempertahankan kinerja tinggi. 

Komitmen organisasional merupakan salah satu bagian dari faktor 

personal/individu yang mempengaruhi kinerja karyawan. Luthans 

(2006:249), menyebutkan bahwa komitmen organisasi merupakan sikap 

yang merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses 

berkelanjutan di mana anggota organisasi mengekspresikan perhatiannya 

terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan. 

Penelitian menunjukkan hubungan positif antara komitmen organisasi dan 

hasil yang diinginkan seperti kinerja tinggi, tingkat pergantian karyawan 

yang rendah, dan tingkat ketidakhadiran yang rendah (Luthans, 2006:250). 

Obyek penelitian ini adalah PT. Nalagareng Resources yang 

beralamat di Jalan Albasia No. 1 Martapura, Kalimantan Selatan. PT. 

Nalagareng Resources merupakan sebuah perusahaan penyedia barang dan 

jasa yang secara spesifik bergerak pada bidang diantaranya: aktivitas desain 

dan arsitektur, konstruksi gedung, serta industri barang bangunan dan 

furnitur dari kayu. Bidang-bidang tersebut ditangani oleh tiga divisi, yaitu: 

studio desain, manufaktur (produksi), dan proyek. Studio desain menjadi 

divisi utama yang mengawali sekaligus mengintegrasikan semua kegiatan 

di perusahaan terutama bagian produksi dan proyek. 

Sebagai perusahaan dengan tingkat kustomisasi tinggi, kegiatan 

yang berlangsung diperusahaan cenderung memiliki tingkat fleksibilitas 

yang tinggi pula. Misalnya saja divisi studio desain, selain memiliki tugas 
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pokok untuk mendesain setiap barang yang akan diproduksi, studio desain 

juga memberikan layanan desain yang bersifat kustom (made by order) serta 

mendesain untuk kebutuhan proyek. Namun demikian, parameter yang 

digunakan perusahaan untuk menilai kinerja karyawan studio desain 

terbilang cukup sederhana, yaitu dengan melihat tingkat feedback kepuasan 

klien yang diberikan setelah serangkaian revisi dan serah terima yang 

dilakukan. Feedback tersebut diberikan dalam bentuk skala 1 yang bernilai 

sangat kecewa hingga 10 yang bernilai sangat puas. 

Divisi produksi fleksibilitasnya cenderung lebih rendah dengan 

formalisasi cukup tinggi. Divisi produksi terbagi ke dalam dua lini yaitu: 

reguler manufacturing dan project based manufacturing. Reguler 

manufacturing merupakan kegiatan produksi reguler yang mencakup 

penyortiran raw-material, manufacturing, assembling, packaging & 

labelling serta controlling & monitoring. Proses produksi tersebut 

berlangsung setiap hari untuk memenuhi kebutuhan jumlah target produksi. 

Sedangkan project based manufacturing adalah  kebutuhan produksi 

untuk beberapa proyek spesifik dari klien yang membutuhkan penangan 

eksklusif sehingga perusahaan akan menarik beberapa pekerja dari bagian 

reguler manufacturing serta pekerja outsourcing sesuai dengan kebutuhan 

proyek tersebut. Hal ini dilakukan perusahaan mengingat proyek spesifik 

tidak terjadi setiap waktu, serta tidak banyak klien yang menginginkan 

kustomisasi maksimal dikarenakan biaya desain dan produksi keseluruhan 

dapat meningkat signifikan. Project based manufacturing ini kemudian 
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masuk kedalam ranah divisi proyek bersama dengan proyek-proyek lain 

seperti konstruksi gedung dan sebagainya. 

Parameter yang digunakan perusahaan dalam menilai kinerja 

karyawan produksi adalah dengan melihat kuantitas produk yang berhasil 

dicatat setiap bulannya. Perusahaan memproduksi berbagai barang olahan 

kayu diantaranya: meja dan kursi makan, meja dan kursi kerja, meja 

universal, sekat dinding, ranjang, lemari pakaian, rak buku, rak kamar 

mandi, universal shelve serta kelengkapan desain interior lainnya. Barang-

barang tersebut masing-masing memiliki target produksi yang berbeda 

seperti: kategori meja kursi ditargetkan diproduksi 5 set/minggu/varian, 

kelengkapan kamar 4set/minggu/varian, kelengkapan interior 5 

set/minggu/varian, serta kategori rak dan shelve 20 set/minggu/varian. 

Varian yang dihasilkan tidak menentu dan bergantung pada permintaan 

pasar. Pada tahun 2017, terdapat maksimal 10 varian yang diproduksi oleh 

masing-masing kategori. 

Sementara kuantitas pengiriman produk diakumulasikan dalam 

bentuk unit FCL-20 ft (full container load). Dalam 1 unit kontainer ukuran 

20 feet tersebut bisa memuat berbagai macam dan jenis produk. Meskipun 

perusahaan menargetkan mampu mengirim 4 FCL/bulan, namun 

realisasinya tidak selalu memenuhi target tersebut. Salah satu faktornya 

adalah keterbatasan sumber daya manusia, dimana seringkali kapasitas 

produksi terpaksa harus dikurangi sebagai imbas dari ditariknya beberapa 

karyawan untuk kebutuhan proyek spesifik. 
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Sementara proyek spesifik membutuhkan penangan dari karyawan 

dengan keterampilan tinggi dalam jangka waktu tertentu sehingga cukup 

berdampak bagi produksi secara keseluruhan mengingat kegiatan produksi 

banyak diorganisir dalam tim. Kebutuhan sumber daya manusia bagi 

perusahaan tidak hanya terbatas pada kuantitas tetapi juga kapasitas sumber 

daya manusianya. Justru perusahaan sangat menekankan pada kapasitas 

atau kualitas sumber daya manusianya daripada sekedar menambah jumlah 

tenaga kerja. Sedangkan sumber daya manusia berdasarkan kualifikasi yang 

diharapkan oleh perusahaan tidak mudah untuk diperoleh sehingga 

pengurangan kapasitas produksi seringkali menjadi solusi. 

Sebagai salah satu perusahaan dengan kompleksitas tinggi, 

keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kebutuhan 

mendasar PT. Nalagareng Resources. Hal ini berkaitan erat dengan kesiapan 

perusahaan mengkombinasikan pengerjaan secara tradisional dengan 

teknologi CNC (Computer Numerical Control) sebagai manifestasi nilai, 

budaya, visi serta misi yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karenanya 

perusahaan telah menetapkan beberapa kompetensi penting sebagai acuan 

dasar. Kompetensi-kompetensi tersebut disajikan dalam tabel berikut 

beserta persentase capaiannya pada tahun 2015 dan 2016. 
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Tabel 1.1. Persentase Capaian Kinerja Berbasis Kompetensi PT. 

Nalagareng Resources Tahun 2015 dan 2016 

No Kriteria 
Capaian Kinerja (%) 

Tahun 2015 Tahun 2016 

1 Meningkatkan pemahaman karyawan 

terhadap  quality & time budget ratio 

dalam mendesain 

80 85 

2 Mewujudkan budaya kerja quality by 

good lead 
78 71 

3 Meningkatkan mutu produk dan 

layanan desain secara menyeluruh 92 95 

4 Menciptakan SDM karyawan yang 

siap dalam menghadapi trend 

digitalisasi industri 

82 88 

5 Menanamkan visi perusahaan, 

sehingga menjadi prinsip karyawan 

untuk terus menggali potensi demi 

inovasi 

75 69 

Sumber: data PT. Nalagareng Resources, 2017.  

Data pada tabel 1.1. di atas menunjukkan capaian kinerja berbasis 

kompetensi pada tahun 2015 dan 2016 mengalami fluktuasi. Pada kriteria 

meningkatkan pemahaman karyawan terhadap  quality & time budget ratio 

dalam mendesain terjadi kenaikan kinerja sebesar 5%, yaitu dari 80% 

menjadi 85%. Kriteria kedua, mewujudkan budaya kerja quality by good 

lead mengalami penurunan kinerja sebesar 7%, yaitu dari 78% menjadi 

71%. Kriteria ketiga, meningkatkan mutu produk dan layanan desain secara 

menyeluruh mengalami kenaikan sebesar 3%, yaitu dari 92% menjadi 95%. 

Kriteria keempat, menciptakan SDM karyawan yang siap dalam 

menghadapi trend digitalisasi industri mengalami kenaikan kinerja sebesar 

6%, yaitu dari 82% menjadi 88%. Kriteria kelima, menanamkan visi 

perusahaan, sehingga menjadi prinsip karyawan untuk terus menggali 
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potensi demi inovasi mengalami penurunan kinerja sebesar 6%, yaitu dari 

75% menjadi 69%. 

Berdasarkan hasil wawancara, budaya kerja quality by good lead 

yang dimaksudkan dalam kompetensi pada tabel 1.1. meliputi: pengurangan 

implementasi reward dan punishment; melonggarkan SOP dalam pekerjaan 

guna membiasakan karyawan untuk bisa mengambil keputusan secara 

intuitif dalam bekerja; beorientasi pada mutu hasil akhir, bukan proses; 

mencetak leader pada sub-sub divisi agar dapat membawa kelompok 

kecilnya pada produktifitas dan kualitas pekerjaan yang baik. Budaya kerja 

diakui perusahaan sangat membantu pekerja dalam menguraikan hal-hal 

yang harus dilakukan dan mana yang penting. Sehingga penurunan capaian 

kinerja pada kompetensi ini dapat menurunkan kondusifitas budaya kerja 

perusahaan.  

Penurunan capaian kinerja pada kriteria penanaman visi perusahaan 

sehingga menjadi prinsip karyawan untuk terus menggali potensi demi 

inovasi yang disajikan dalam tabel 1.1. dapat mengindikasikan bahwa 

keterikatan secara emosional yang dimiliki oleh karyawan mengalami 

penurunan. Selain itu, penurunan pada kriteria tersebut juga dapat 

mengindikasikan adanya penurunan identifikasi yang dilakukan karyawan 

terhadap tujuan-tujuan perusahaan. 

Meskipun terjadi penurunan pada beberapa aspek, peningkatan 

capaian kinerja pada aspek diantarnaya: meningkatkan pemahaman 

karyawan terhadap quality & time budget ratio dalam mendesain, serta 
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menciptakan SDM karyawan yang siap dalam menghadapi trend digitalisasi 

industri mengindikasikan adanya konsistensi kesiapan perusahaan dalam 

menghadapi digitalisasi industri. Selain itu, peningkatan pada aspek 

meningkatan mutu produk dan layanan desain secara menyeluruh juga dapat 

mengindikasikan meskipun secara kuantitas target pengiriman tidak selalu 

terpenuhi tetapi perusahaan memberikan jaminan atas mutu produk yang 

dihasilkan. 

Menarik bagi peneliti untuk mengupas lebih dalam perihal target 

produksi yang tidak terpenuhi sebagai representasi kinerja karyawan 

melalui sudut pandang karyawan, serta keterkaitan maupun pengaruh yang 

mungkin ditimbulkan dari adanya kompetensi-kompetensi yang 

merepresentasikan tujuan, nilai, budaya, visi dan misi yang dimiliki oleh 

perusahaan terhadap pencapaian target produksi. Selain keterarikan pada 

permasalahan yang ada dalam perusahaan, penelitian ini juga didasarkan 

pada research gap dalam penelitian yang dilakukan oleh Hsieh (Far East 

University, Taiwan tahun 2015) dan Sewang (Darud Dakwah Wal Irsyad 

(DDI) College, Indonesia tahun 2016). 

 Hasil penelitian Hsieh (2015) menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan untuk 

sampel gabungan dan budaya inovatif perusahaan berpengaruh positif 

terhadap kinerja. Sedangkan hasil penelitian Sewang (2016) menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja 

dosen, sementara budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kinerja 
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dosen. Pada akhirnya, pemaparan teoritis, permasalahan dalam perusahaan 

serta research gap penelitian terdahulu yang telah diuraiakan di atas 

menjadi dasar penting penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Komitmen Organisasional 

terhadap Kinerja Karyawan PT. Nalagareng Resources”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi, dan komitmen organisasional PT. Nalagareng 

Resources? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Nalagareng Resources? 

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PT. Nalagareng Resources? 

4. Apakah komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PT. Nalagareng Resources? 

5. Apakah gaya kepemimpinan, budaya organisasi, dan komitmen 

organisasional berpengaruh secara simultan terhadap kinerja 

karyawan PT. Nalagareng Resources?  
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan, gaya kepemimpinan, 

budaya organisasi, dan komitmen organisasional PT. Nalagareng 

Resources. 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan PT. Nalagareng Resources. 

3. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan PT. Nalagareng Resources. 

4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasional terhadap 

kinerja karyawan PT. Nalagareng Resources. 

5. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, budaya 

organisasi, dan komitmen organisasional secara simultan terhadap 

kinerja karyawan PT. Nalagareng Resources. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang diajukan, 

berikut manfaat yang diharapkan atas penelitian ini: 

1. Manfaat Praktis: 

Perusahaan dapat menjadikan hasil penelitian ini sebagai masukan, 

informasi tambahan, serta pertimbangan, dan evaluasi dalam 

pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan kinerja karyawan. 
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2. Manfaat Teoritis: 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi tambahan serta bahan 

pertimbangan dalam menulis penelitian khususnya berkaitan dengan 

gaya kepemimpinan, budaya organisasi, komitmen organisasional, 

dan kinerja karyawan. 

 

E. Batasan Masalah 

Dalam setiap penulisan sebuah penelitian, memberikan batasan 

dalam pembahasan masalah secara jelas dan tegas adalah sebuah keharusan, 

agar nantinya diharapkan tidak terjadi kerancuan dan kesalahpahaman 

antara peneliti dan pembaca dalam menerima dan menanggapi 

permasalahan yang akan diteliti. Batasan masalah yang ditetapkan penulis 

berkaitan dengan responden penelitian, variabel, dan teori yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Responden penelitian adalah karyawan PT. Nalagareng Resources 

divisi studio desain dan produksi yang berjumlah 39 responden. 

2. Variabel dependen, yaitu kinerja mengacu pada pengukuran kinerja 

yang dikemukakan oleh Dharma (2003:355). 

3. Variabel independen X1, yaitu gaya kepemimpinan berfokus pada 

perilaku pemimpin dengan dasar teori Jalur-Tujuan (Path-Goal) 

yang dikemukakan oleh House dan Mitchell (1974) dalam Yukl 

(2005:257). 



13 

4. Variabel independen X2, yaitu budaya organisasi mengacu pada

karakteritik yang dikemukakan oleh Robbins & Judge (2015:355).

5. Variabel independen X3, yaitu komitmen organisasional mengacu

pada 3 komponen yang dikemukakan oleh Meyer dan Allen (dalam

Luthans 2006:249).


