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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Sekarang adalah abad 21 dimana setiap perusahaan akan menghadapi 

yang namanya globalisasi. Dimana semua perusahaan mempertahankan dan 

mengembangkan strategi bersaing agar mampu tetap eksis dan mampu 

mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan yang tidak mampu mengikuti 

globalisasi akan jauh tertinggal dan bahkan mati. Suatu organisasi yang 

didirikan pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi itu sendiri. 

Persaingan dalam era globalisasi sangatlah ketat. Untuk menghadapi 

persaingan di era globalisasi hal yang harus diperhatikan dalam 

melaksanakan pekerjaan yaitu tercapainya kinerja dengan baik dan 

memenuhi standar kinerja yang telah di tetapkan organisasi (Fajar, 2011). 

Maka organisasi atau perusahaan harus mengadakan pengukuran kinerja 

karyawan untuk melihat sejauh mana karyawan dapat menyelesaikan 

pekerjaannya (Mangkunegara, 2007). Kinerja yang efisien dan efektif akan 

terjadi apabila karyawan dan perusahaan bekerjasama dalam mengerjakan 

tugas dan  mengadapi keterbatasan sehingga memperkuat sistem organisasi ( 

Farooq, 2011). Saat ini budaya organisasi dikenal sebagai fondasi dasar 

aktivitas dalam manajemen organisasi. Keberadaan budaya organisasi 

dirasakan melalui perilaku anggota yang terdapat di organisasi, mereka 

terlibat dalam mengambil keputusan maupun kegiatan organisasi (Robbins, 

2006).  
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Sekarang ini dalam bisnis, budaya organisasi yang mengungkit 

keberagaman dan membangun keterlibatan bawahan sangatlah penting 

karena membantu untuk mencapai dan meneruskan kinerja yang lebih tinggi 

serta menjadi kunci keberhasilan untuk misi jangka panjang dan keuntungan 

finansial bagi organisasi (Judith, 2010). Budaya Organisasi merupakan nilai 

dan keyanakinan karyawan yang memberikan makna dan pengaruh dalam 

pekerjaan di organisasi ( Levin, 2009). Dengan adanya budaya organisasi 

akan mempermudah karyawan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan 

organisasi, dan membantu karyawan untuk mengetahui tindakan apa yang 

akan seharusnya dilakukan oleh karyawan sesuai dengan nilai – nilai 

pedoman karyawan untuk berperilaku dalam menyelesaikan pekerjaannya 

(Riani, 2011). 

Pentingnya kepemimpinan dalam organisasi dikarenakan pemimpin 

memiliki peran strategis dalam usaha mencapai tujuan organisasi sesuai visi 

dan misi organisasi (Suranta, 2002). Kepemimpinan merupakan kemampuan 

seseorang pemipin untuk mempengaruhi karyawan agar mencapai hasil kerja 

yang di inginkan (Usman, 2011). Pemimpin seharusnya mampu mengarahkan 

karyawan untuk menjadi lebih baik lagi dalam kinerjanya, dan mampu 

mengembangkan ide – ide baru yang mampu membuat organisasi atau 

perusahaan tumbuh kompetitif dan menyesuaikan diri dengan perubahan 

(Harwiki, 2013). Peran pemimpin sangat besar untuk mendorong kinerja 

karyawan dalam mencapai tujuan organisasi, dan bahwa memimpin adalah 



3 
 

 
 

kegiatan yang mempengaruhi orang untuk mengikuti dan menjalankan 

kegiatan atau kerja sesuai dengan standar secara sukarela (O'Neil, 2006). 

Variabel budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil tersebut telah dibuktikan oleh (Iriani Ismail, 2008), (I Wayan 

Ardianta & I Wayan Gede Supartha, 2014), (Dewi Lina, 2014), (Yuis Ferbya 

Baan, 2015), (Tiara Jovita Sirait, Apriatni,2017), (Moh. Imron, 2018). 

Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil tersebut telah dibuktikan oleh (Iriani Ismail, 2008), (I Wayan 

Ardianta & I Wayan Gede Supartha, 2014), (Aulia Andini Putri, 2014), (Dewi 

Lina, 2014), (Moh. Imron, 2018). 

Malang salah satu kota yang ada di Provinsi  Jawa Timur. Karena Kota 

Malang merupakan Kota Pendidikan dan Pariwisata. Kota malang dikenal 

Kota Pendidikan karena memiliki perguruan tinggi terbaik seperti Universitas 

Muhammadiyah Malang, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang 

dan Universitas Negeri Islam Malang. Kota Malang dikenal juga Kota 

Pariwisata karena memiliki Objek wisata seperti Kampung Warna Warni, 

Kampung 3D, Kampung Biru, dan Alun – Alun Kota. Sehingga akomodasi 

yang terdapat di Kota Malang adalah berupa Hotel dan Guest House.  

Pemilihan Guest House sebagai objek penelitian ini dengan 

pertimbangan Guest House merupakan suatu lembaga manajemen jasa yang 

menyediakan penginapan serupa seperti hotel. Tetapi tidak seperti hotel yang 

menyediakan pelayanan 24 jam full. Sedangkan Guest House didesain dengan 
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suasana rumahan, yang terkadang pemilik Guest House tinggal di gedung 

yang sama. Di hotel memiliki peraturan dimana jumlah tamu dalam 1 kamar 

itu maksimal 3 orang. Sedangkan Guest House bisa sampai maksimal 7 orang. 

Karena Kota Malang merupakan Kota Pendidikan, Pariwisata, dan banyak 

mahasiswa pendatang Guest House merupakan salah satu akomodasi yang 

akan dipilih untuk tempat tinggal sementara. Jumlah karyawan Guest House 

cenderung sedikit dan juga bekerja secara serabutan. Di Guest House 

karyawan memiliki 2 jenis pekerjaan yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan 

rutinitas. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 1.1 sebagai berikut : 

 Tabel 1.1 Pekerjaan Karyawan Guest House 

 

 

Berdasarkan informasi yang di terima dari beberapa Guest House di 

Kota Malang memperoleh fenomena yang terjadi saat ini adalah karyawan 

memiliki jumlah pekerjaan yang banyak. Sehingga 1 orang karyawan hanya 

mampu membereskan 2 kamar, dan terkadang karyawan tidak sempat 

Pekerjaan Pokok Rutinitas Kerja  

Font Office : Memasak sarapan 

Check In Dan Check Out Tamu  Mengantar saparan 

Pusat Informasi  Mencuci Piring  

Merapikan Kamar Tamu : Menyapu hall 

Mengganti Spray Membersihkan Halaman  

Merapikan Tempat Tidur  Mengepel hall 

Memberikan Pengharum ruangan  Mengatur Parkiran 

Menyapu Kamar  Menjaga keamanan 

Membuang Sampah yang ada di kamar    

Membersihkan Kamar Mandi Tamu :   

Mengganti Keset   

Memberi Pengharum Kamar Mandi   

Mengganti Handuk    

Memeriksa Lantai Tidak Licin   
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melaksanakan rutinitas kerjanya seperti membersihkan Hall dan halaman 

pada saat Guest House sedang High Season.   Kualitas dalam merapikan 

kamar terkadang karyawan kurang teliti dalam melihat kebersihan kamar 

pada bagian kolong tempat tidur, ventilasi, atas lemari. Terdapat komplain 

hall yang kurang bersih, terlambat dalam memberikan sarapan. Untuk waktu 

pengerjaan memperoleh waktu rata – rata 32 menit, sedangkan target yang di 

berikan Guest House rata – rata 18 menit. Dapat dilihat karyawan tidak tepat 

waktu dalam membereskan kamar. Para karyawan kurang memiliki rasa 

inovasi yang akan membantu perkembangan Guest House. Karyawan tidak 

ingin mengambil risiko. Karyawan yang kurang rapi dalam membersihkan 

kamar, pemilik terkadang memberikan target yang sangat tinggi terhadap 

karyawan sehingga membuat karyawan merasa terbebani oleh target tersebut. 

Karyawan masih ada yang bekerja secara individu, karyawan merasa kurang 

berkompetisi dalam bekerja. Karyawan terkadang tidak memenuhi SOP yang 

ditetapkan oleh Guest House. 

Pemilik memberikan informasi yang sulit dipahami karyawan, kurang 

dalam memberikan evaluasi, pemilik kelihatan kurang begitu respek terhadap 

karyawan, pemilik yang kurang percaya terhadap karyawan, dan pemilik 

belum memberikan perubahan. Karyawan merasa pemilik kurang dalam 

memberikan ruang istirahat. Pemilik kurang dalam memberikan motivasi 

pada karyawan. Berdasarkan penjelasan dan fenomena yang terdapat di atas, 

maka peneliti membuat judul penelitian “Pengaruh Budaya Organisasi Dan 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan”. 



6 
 

 
 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, maka terbentuklah rumusan 

permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan Kinerja Karyawan 

pada Guest House? 

2. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan 

Guest House? 

3. Apakah Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Guest 

House? 

4. Apakah Budaya Organisasi dan Kepemimpinan secara simultan 

berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan Guest House? 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian tidak menyebar luas maka batasan masalahnya 

diantarnya adalah sebagai berikut :  

1. Kepemimpinan dilihat dari teori sifat karena dalam penelitian ini 

menggunakan tolok ukur kemampuan dari pemilik agar dapat 

mempengaruhi karyawan agar berkontribusi dengan optimal. 

2. Guest House yang di teliti berdomisili di kecamatan klojen. Karena 

kecamatan Klojen merupakan kecamatan yang terletak di pusat kota dan 

dekat dengan stasiun dan destinasi wisata. 
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D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan kondisi Budaya Organisasi, Kepemimpinan, dan 

Kinerja pada Guest House  

2. Menganalisis pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan 

pada Guest House. 

3. Menganalisis pengaruh Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada 

Guest House. 

4. Menganalisis pengaruh secara simultan Budaya Organisasi dan 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan pada Guest House. 

E. Manfaat Penelitian  

1. Bagi perusahaan  

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan 

budaya organisasi dan kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan pada 

Guest House. 

2. Bagi peneliti selanjutnya  

Sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

pengaruh budaya organisasi dan kepemimpinan terhadap kinerja. 
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