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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada hakekatnya organisasi merupakan wadah persatuan dan 

perkumpulan sosial (entity) yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah 

batasan yang relative dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang 

relative terus menerus untuk mencapai suatu tujuan. Disini organisasi harus 

memiliki maksud dan tujuan yang sama. Perkataan dikoordinasikan dengan 

sadar mengandung pengertian manajemen. Kesatuan sosial berarti bahwa unit 

itu terdiri dari orang-orang atau kelompok orang yang berinteraksi satu sama 

lain. Pola interaksi yang diikuti orang didalam organisasi tidak begitu saja 

timbul, melainkan telah dipikirkan lebih dahulu (Robins, 1994:4). 

Menurut Wibisono (2006:43) Perkembangan dan kemajuan sebuah 

organisasi pada hakekatnya sangat dipengaruhi oleh visi dan misi yang 

kemudian dijabarkan dalam berbagai strategi untuk pencapaian sebuah tujuan 

yang ditentukan. Untuk pencapaian tujuan ini maka perekrutan pelaku dalam 

organisasi menjadi hal yang mutlak perlu. Para pelaku organisasi membentuk 

dan mendukung budaya yang telah diarahkan organisasi untukmempengaruhi 

tingkat kinerja yang menentukan efektifitas tujuan organisasi. 

Menurut Kast dan Rosenjweig budaya organisasi adalah seperangkat 

nilai, kepercayaan dan pemahaman yang penting sama-sama dimiliki oleh para 

anggotanya. Ia menyatakan bahwa nilai-nilai atau ide-ide dan kepercayaan 

bahwa yang sama-sama dianut oleh para anggota itu seperti terwujud dalam 
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alat-alat simbolis seperti mitos legenda, upacara dan bahasa khusus (Mohyi, 

2013:181). 

 
Setiap organisasi memiliki budayanya sendiri sebagaimana ditetapkan. 

Sedangkan budaya ini mempengaruhi perilaku aktor-aktor organisasi dalam 

pencapaian target kinerja organisasi dimaksud. Organisasi dapat diartikan 

sebagai pengaturan sumber daya dalam suatu kegiatan kerja, dimana tiap-tiap 

kegiatan tersebut telah disusun secara sistematis untuk mencapai tujuan yang 

telah ditentukan (Mohyi, 2013:185).  

Budaya yang kuat dicirikan oleh nilai inti dari organisasi yang dianut 

dengan kuat, diatur dengan baik, dan dirasakan bersama secara luas. Makin 

banyak anggota yang menerima nilai-nilai inti, menyetujui jajaran tingkat 

kepentingannya, dan merasa sangat terikat kepadanya, maka makin kuat 

budaya tersebut. Organisasi yang mudah atau yang turnover anggotanya 

konstan, mempunyai budaya yang lemah karena para anggota tidak akan 

mempunyai pengalaman yang diterima bersama sehingga dapat menciptakan 

pengertian yang sama. Ini jangan diartikan bahwa semua organisasi yang 

sudah matang dengan anggota yang stabil akan mempunyai budaya yang kuat. 

Nilai intinya juga harus dipegang keras (Robbins, 1994:483). 

 
Budaya organisasi berpengaruh terhadap perilaku anggota atau individu 

serta kelompok didalam suatu organisasi, pada hal perilaku individu itu sendiri 

berpengaruh pula pada pencapaian prestasi individu dan sekaligus secara 

bersama-sama akan berpengaruh terhadap efektif tidaknya pencapaian tujuan 
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organisasi. Maka secara singkat dapat dikatakan bahwa budaya organisasi 

sangat berpengaruh terhadap efektifitas kinerja organisasi. Budaya dalam 

organisasi bisa kuat dan juga bisa lemah. Budaya organisasi dikatakan kuat, 

apabila nilai-nilai sikap dan kpercayaan brsama tersebut dipahami serta dianut 

dengan teguh dan komitmen yang tinggi, sehingga rasa kebersamaan dapat 

tercipta. Sebaliknya budaya organisasi yang lemah tercermin pada kurangnya 

komitmen anggota/karyawan terhadap nilai-nilai kepercayaan dan sikap 

bersama yang dapat dilakukan atau di sepakati (Mohyi, 2013:185). 

Kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya untuk mencapai tujuan organisasi melalui visi dan misinya. 

Karyawan dapat mencapai tujuan organisasi apabila memiliki kualitas dan 

kinerja yang baik. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk itu 

kinerja dari para karyawan harus mendapat perhatian dari para pimpinan 

perusahaan, sebab menurunnya kinerja dari karyawan dapat mempengaruhi 

kinerja perusahaan secara keseluruhan. Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

padanya (Mangkunegara, 2010:67). 

 Berbagai macam hambatan pasti akan ditemui oleh para individu 

organisasi untuk bisa bekerja dengan baik sehingga kinerja mereka dapat 
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diterima dengan baik oleh perusahaan dan masyarakat yang memerlukan. 

Menurut Parlinda dan Wahyudin (2003), banyak faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja, antara lain: budaya organisasi, motivasi, gaya 

kepemimpinan, lingkungan kerja, kepuasan  dan masih banyak yang lainnya. 

Pemberian dorongan sebagai salah satu bentuk motivasi, penting dilakukan 

untuk meningkatkan gairah kerja karyawan sehingga dapat mencapai hasil 

yang dikehendaki oleh manajemen. Hubungan budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan dan kepuasan mempunyai bentuk linear dalam arti dengan 

budaya organisasi yang baik dan gaya kepemimpinanyang baik, maka 

kepuasan karyawan akan meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai 

dengan standar kinerja yang ditetapkan.  

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan 

pengarahan kepada karyawan apalagi pada saat-saat sekarang ini dimana 

informasi semua serba terbuka, maka kepemimpinan yang dibutuhkan adalah 

kepemimpinan yang bisa memberdayakan karyawannya. Kepemimpinan yang 

bisa menumbuhkan motivasi kerja karyawan adalah kepemimpinan yang bisa 

menumbuhkan rasa percaya diri para karyawan dalam menjalankan tugasnya 

masing-masing sehingga dapat meningkatkan kinerja. 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor penting terhadap kinerja 

karyawan karena pimpinan yang merencanakan, menginformasikan, membuat, 

dan mengevaluasi berbagai keputusan yang harus dilaksanakan dalam 

perusahaan tersebut. Keberhasilaan suatu perusahaan ditunjang oleh peran dari 

seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan dalam mempengaruhi 
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bawahannya. Untuk mewujudkan gaya kepemimpinan yang efektif diperlukan 

pemimpin yang berkualitas dan professional yang mampu memotivasi 

bawahan agar dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan tersebut. Oleh karena itu kepemimpinan juga 

merupakan proses interaksi antara pemimpin dan karyawannya untuk berbuat 

sesuatu yang sesuai dengan tujuan organisasi. 

Tidak dapat dihindari bahwa setiap organisasi pasti memerlukan 

seseorang untuk menempati posisi sebagai pemimpin. Setiap pimpinan dalam 

suatu organisasi/instansi dituntut kemampuan dan kecerdasan untuk 

mendorong karyawan, agar mau bekerjasama dalam melaksanakan kegiatan – 

kegiatan yang terarah pada tujuan bersama. Tanggung jawab dari seorang 

pemimpin adalah mendorong karyawan ke arah pencapaian tujuan yang 

bermanfaat. Karyawan perlu merasakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang 

bermanfaat yang harus dilakukan dan sesuatu yang dapat dilakukan dengan 

sumber – sumber daya dan kepemimpinan yang tersedia. 

Seorang pemimpin harus mampu berperilaku sesuai dengan situasi dan 

kondisi organisasi terutama karyawan atau bawahannya. Ketidaksesuaian 

perilaku yang dijalankan pemimpin dapat berakibat tidak berjalannya 

organisasi secara efektif, bahkan akan dapat memicu rendahnya kinerja 

karyawan. Dengan demikian pemimpin harus mampu mengombinasikan 

secara tepat perilaku tugas dan perilaku hubungan, agar dapat memacu 

karyawan untuk bekerja lebih giat sehingga tercapai kinerja yang tinggi 

(Robbins,2001:71)  



 

6 

 

Kepuasan kerja (Job Satisfactin) adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau yang tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka (Handoko, 2004). Terdapat banyak faktor – 

faktor penting dalam mendorong kepuasan karja karyawan, yaitu budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, motivasi, lingkungan organisasi, kondisi 

kerja yang mendukung, dan rekan kerja yang mendukung dan lain sebagainya. 

Peneliti memilih dua variabel bebas yang mempengaruhi kepuasan kerja yaitu 

budaya organisasi dan gaya kepemimpinan. 

Dari penjelasan latar belakang tersebut peneliti memilih judul:Pengaruh 

Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja dan 

Kinerja Karyawan. Penelitian ini mengambil objek pada karyawan Kantor 

Pertanahan Kabupaten Merauke.   

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut :  

1. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kinerja 

Karyawan? 

2. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan Kinerja Karyawan? 

3. Apakah Kepuasan Kerja berpengaruh signifikan terhadap  Kinerja 

Karyawan? 
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4. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

Kerja? 

5. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan 

kerja? 

6. Apakah Kepuasan Kerja memediasi pengaruh Budaya Organisasi terhadap 

Kinerja Karyawan? 

7. Apakah Kepuasan Kerja memediasi pengaruh Gaya Kepemimpinan 

terhadap Kinerja Karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian  

   Adapun tujuan penelitian yang dilakukan adalah : 

1. Menguji pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan. 

2. Menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan. 

3. Menguji pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

4. Menguji pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja. 

5. Menguji pengaruh Kepemimpinan terhadap Kepuasan kerja. 

6. Menguji pengaruh mediasi Kepuasan Kerja terhadap Budaya Organisasi 

dan Kinerja Karyawan. 

7. Menguji pengaruh mediasi Kepuasan Kerja terhadap Gaya Kepemimpinan 

dan Kinerja Karyawan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman, serta melatih  penulis  dalam menganalisis dan memecahkan 

masalah di lapangan dengan beberapa teori yang diperoleh serta 

membandingkan dengan keadaan secara nyata yang  ada pada perusahaan. 

  2. Bagi Perusahaan 

  a.  Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi   perusahaan dalam 

menentukan kebijaksanaan manajeman  sumber  daya manusia dimasa 

yang akan datang. 

  b. Dapat digunakan untuk menentukan suatu   cara   yang   tepat   dalam 

memberikan kinerja yang baik bagi karyawan di masa yang akan 

datang. 

 3. Bagi Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang. 

  a.  Memperluas jaringan kerjasama dengan dinas dan lembaga lain yang 

terkait 

  b. Meningkatkan relevansi kurikulum berbagai program pendidikan di 

Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang dengan dunia kerja 

  c.  Diperolehnya bahan masukan bagi peningkatan atau perluasan  

    kerjasama antara mahasiswa, dosen, perguruan tinggi dan instansi yang 

    terkait.
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