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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A.  Latar Belakang Masalah 

Perkembangan Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) saat  ini 

didorong oleh kemajuan  peradaban, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan  

tuntutan daya saing produksi barang dan jasa yang dihasilkan. Perkembangan  ini  

dimulai  sejak adanya kerjasama dan pembagian kerja diantara dua orang 

atau lebih.  Pengelolaan Sumber Daya ini sangat penting untuk mencapai tujuan 

organisasi karena sumber daya manusia merupakan hal terpenting yang dimiliki 

oleh suatu organisasi sehingga kinerja karyawan akan mempengaruhi kinerja 

organisasi secara keseluruhan. 

Menurut Robbins (2006:258) kinerja adalah suatu hasil yang dicapai oleh 

pegawai dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang penting karena kinerja 

karyawan akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Pentingnya kinerja karyawan 

dikemukakan oleh Handoko (2003:223) bahwa sumber daya yang terpenting 

dalam suatu organisasi adalah sumber daya manusia yaitu orang-orang yang 

memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usaha mereka kepada organisasi. Demi 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan perusahaan, setiap perusahaan akan 

berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya.  

Membahas mengenai kinerja karyawan tidak akan lepas dari adanya 

faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Salah satu factor yang 
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dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah cara seorang pemimpin dalam 

membimbing dan mengarahkan bawahannya yang tercermin dalam perilaku atau 

sikap seorang pemimpin. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sudarmanto 

(2009:133) yang menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu dimensi 

kompetensi yang sangat menentukan terhadap kinerja atau keberhasilan 

organisasi. 

Pada prinsipnya pemimpin adalah seseorang  yang dapat mempengaruhi 

orang lain atau bawahannya  agar  mau  bekerja  dengan efektif  guna mencapai 

kinerja yang baik. Hal ini seperti yang dikemukakan Sudarmanto (2009:133) 

bahwa kepemimpinan adalah proses memberi inspirasi kepada semua karyawan 

agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan. 

Kepemimpinan adalah cara mengajak karyawan agar bertindak benar mencapai 

komitmen dan memotivasi mereka untuk mencapai tujuan bersama. 

Selain  dari  hal  gaya  kepemimpinan  yang  ditujukan  seorang pemimpin  

untuk  memberikan  arahan  kepada  bawahan,  hal  penting lain  yang  harus  

dipahami  oleh  seorang  pemimpin  bahwa  mengatur karyawan  adalah  hal  

yang  sulit  dan  kompleks,  karena  mereka mempunyai  pikiran.  Perasaan,  

status, keinginan  dan  latar  belakang yang  heterogen  yang  dibawa  ke  dalam  

organisasi.  Karyawan  tidak dapat  diatur  dan  dikuasai  sepenuhnya  seperti  

mengatur  mesin, modal  atau  gedung,  karyawan  merupakan  assets  yang  

sangat berharga  yang  dimiliki  oleh  perusahan.  Menurut (Cahyono dkk, 2016) 

kepemimpinan memiliki peranan penting pada peningkatan kinerja karyawan, 

tanpa pemimpin yang kompeten serta mampu memberikan motivasi yang bisa 

meningkatkan semangat kerja karyawan, hubungan antara tujuan perorangan 
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dengan tujuan organisasi mungkin menjadi lemah. Kondisi tersebut dapat 

menimbulkan situasi dimana individu bekerja untuk mencapai tujuan pribadinya, 

sementara perusahaan menjadi tidak efisien dalam pencapaian yang sudah 

direncanakan.  

Selain pemimpin maka motivasi juga menjadi factor penting yang akan 

mempengaruhi kinerja karyawan. Menurut Rivai dan Sagala (2011:837) motivasi 

adalah serangkaian sikap dan nilai-nilai yang mempengaruhi individu untuk 

mencapai hal yang spesifik sesuai dengan tujuan individu. Motivasi kerja 

merupakan salah satu hal penting bagi karyawan karena dengan adanya motivasi 

kerja akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan baik. Pentingnya motivasi 

dan pengaruhnya terhadap kinerja karyawan dikemukakan oleh Stini (2015) 

bahwa motivasi kerja sebagai motor penggerak yang paling vital dalam sebuah 

pencapaian kinerja. Tanpa motivasi karyawan tidak akan berhasil untuk 

menyelesaikan sebuah pekerjaan secara maksimal karena tidak ada kemauan yang 

berasal dari dalam diri karyawan itu sendiri yang muncul hanyalah rutinitas. 

Motivasi yang ada pada diri seseorang merupakan pendorong yang akan 

mewujudkan perilaku guna mencapai tujuannya. Seseorang mau bekerja untuk 

memenuhi kebutuhannya baik kebutuhan fisik maupun non fisik. Salah satunya 

adalah insentif yang diterima. Bagi sebagian karyawan harapan untuk 

mendapatkan uang adalah satu-satunya alasan untuk bekerja, namun yang lain 

berpendapat bahwa uang hanyalah salah satu dari banyak kebutuhan yang 

terpenuhi melalui kerja. Seseorang yang bekerja akan merasa lebih dihargai oleh 

masyarakat di sekitarnya, dibandingkan yang tidak bekerja. Mereka akan merasa 

lebih dihargai lagi apabila menerima berbagai fasilitas dan simbol-simbol status 
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lainnya dari perusahaan dimana mereka bekerja. Dari uraian di atas dapat 

dikatakan, bahwa kesediaan karyawan untuk mencurahkan kemampuan, 

pengetahuan, keterampilan, tenaga, dan waktunya, sebenarnya mengharapkan 

adanya imbalan dari pihak perusahaan yang dapat memuaskan kebutuhannya.  

Penelitian ini dilakukan pada KPH Perhutani sebagai perusahaan BUMN 

yang ditunutt untuk memperoleh laba di bidang produksi dan juga ekologi. KPH 

Perhutani Malang mampunyai target produksi yang harus dipenuhi dari tanaman 

produksi yang ada di hutan seluas 90 ribu hektar yang dikelola di Kota Malang. 

Berkaitan dengan hal tersebut, pihak Perhutani Malang dihadapkan pada masalah 

tidak tercapainya target produksi yang telah ditetapkan. Data pencapaian target 

produksi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1 

Hasil Produksi Kayu Perhutani Malang Tahun 2014-2016 (meter kubik) 

Tahun 
Realisasi 

produksi 

Target 

Produksi 

Deviasi 

Volume % 

2014 18.793 19.000 207 1.09% 

2015 18.587 19.000 413 2.17% 

2016 18.354 19.000 646 3.40% 

Sumber: Perhutani KPH Malang 

 

Berdasarkan data pada tabel 1.1.menunjukkan bahwa terjadi penurunan 

hasil produksi Perhutani KPH Malang dalam tiga tahun terakhir mulai tahun 2014 

sampai tahun 2016, dari 18.793 meter kubik pada tahun 2014 menjadi 18.354 

meter kubik pada tahun 2016. Penurunan hasil produksi tersebut mengindikasikan 

turunnya kinerja karyawan. Masalah penelitian ini adalah bagaimana cara 

meningkatkan kinerja karyawan pada Perhutani KPH Malang. Peningkatan 

kinerja karyawan bukanlah suatu hal yang mudah, karena banyaknya faktor yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Dalam penelitian ini variabel yang akan 

diteliti adalah variabel gaya kepemimpinan dan motivasi kerja. Gaya 
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kepemimpinan menunjukkan pola dan perilaku pemimpin dalam membimbing 

dan mengarahkan bawahannya, sedangkan motivasi kerja berkaitan dengan factor-

faktor yang dapat mempengaruhi dan mendorong karyawan untuk bekerja dengan 

lebih baik. 

Fenomena yang terjadi di KPH Perhutani Malang berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan di Perhutani KPH Malang cenderung bersikap 

demokratis dimana segala sesuatu tidak diputuskan oleh pimpinan saja melainkan 

diputuskan secara berkelompok atau didiskusikan secara bersama-sama. 

Pemimpin berusaha bertindak tegas jika terdapat karyawan yang melakukan 

pelanggaran sebaliknya pemimpin akan memberikan reward pada karyawan yang 

berprestasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan wakil pemimpin KPH Perhutani 

Malang, diketahui jika pemimpin berupaya bersikap cepat tanggap terhadap 

masalah yang dihadapi karyawan dan bersikap tegas terhadap karyawan yang 

melakukan pelanggaran. Seperti halnya konflik yang terjadi di Pujon dimana 

terjadi penebangan liar didekat mata air, maka diupayakan penyelesaian secara 

kekeluargaan dengan camat, kepala desa, kepala RT dan kepala RW serta warga 

di wilayah Pujon. Pemimpin bersikap cepat tanggap dalam menyelesaikan konfilk 

dengan turun langsung dalam mendampingi karyawan dalam menyelesaikan 

konflik tersebut. Namun di sisi lain, pemimpin juga bersikap tegas pada karyawan 

bahkan cenderung bersikap militer seperti karyawan harus datang tepat waktu dan 

selalu menjaga kebersihan baik di kantor maupun di lapangan. Terkadang sikap 

pemimpin tersebut dianggap berlebihan oleh karyawan padahal hal tersebut 

dimaksudkan agar karyawan mempunyai kualitas dan kuantitas kerja yang baik 
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sehingga tidak asal-asalan dalam bekerja diharapkan juga karyawan nantinya bisa 

bekerja sama dengan baik. 

Berkaitan dengan motivasi kerja maka KPH Perhutani Malang sebagai 

perusahaan BUMN memberikan gaji, insentif dan tunjangan sesuai dengan 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pihak KPH Perhutani Malang 

lebih mengutamakan pada hal karir dan pendidikan untuk mendorong karyawan 

bekerja dengan lebih baik dengan tujuan untuk menambah wawasan dan 

pengalaman karyawan. Pihak KPH Perhutani Malang sebenarnya memberikan 

kesempatan yang luas bagi karyawan untuk mengembangkan kemampuannya 

dengan memberikan kesempatan bagi karyawan untuk mengikuti pelatihan ke 

Madiun bagi karyawan yang berprestasi atau untuk melanjutkan pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi. Namun hal tersebut ternyata kurang diminati karyawan 

sehingga tidak bisa memotivasi karyawan untuk bekerja dengan lebih baik.   

Berdasarkan penjelasan di atas maka gaya kepemimpinan seorang 

pemimpin dan motivasi yang baik akan berpengaruh  terhadap pencapaian kinerja  

karyawan.  Dengan  motivasi  ini  pemimpin  dapat mendorong  atau  

menggerakan  potensi  bawahan,  agar  mau  bekerja sama  secara  produktif  

berhasil  dan  mewujudkan  tujuan  yang  telah ditentukan,  perusahaan  bukan  

saja  menghar apkan  karyawan mampu,  cakap  dan  terampil,  tetapi  yang  

terpenting  mereka  mau bekerja  giat  dan  berkeinginan  untuk  mencapai  hasil  

kerja  yang maksimal.  Kemampuan  dan  kecakapan  karyawan  tidak  ada  

artinya bagi  perusahaan  jika  mereka  tidak  mau  bekerja  dengan  giat. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis melakukan penelitian  pada KPH 

Perhutani Malang,  untuk  mengetahui  gaya kepemimpinan  yang  dilakukan  
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oleh  pemimpin,  motivasi  kerja karyawan,  serta  mengetahui pengaruh  gaya  

kepemimpinan  dan  motivasi  kerja terhadap  kinerja karyawan,  untuk  

selanjutnya  penelitian  ini  teruang  dalam  sebuah judul  yaitu  ” Pengaruh  Gaya  

Kepemimpinan  dan  Motivasi  kerja terhadap Kinerja Karyawan” . 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang  yang  telah  diuraikan  diatas, maka  dalam  

hal  ini  penulis  akan  merumuskan  masalah  sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan, motivasi kerja karyawan dan kinerja 

karyawan di KPH Perhutani Malang? 

2. Apakah gaya  kepemimpinan dan motivasi kerja secara simultan berpengaruh 

terhadap  kinerja karyawan KPH Perhutani Malang? 

3. Apakah gaya  kepemimpinan dan motivasi kerja secara parsial berpengaruh 

terhadap  kinerja karyawan KPH Perhutani Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan yang diteliti dalam penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan kepala KPH Perhutani Malang dalam membimbing dan 

mengarahkan bawahannya. Teori perilaku kepemimpinan yang digunakan 

adalah teori perilaku kepemimpinan (behavioral theories of leadership) hasil 

hasil studi Pusat Riset Survey University of Michigan yang dikemukakan 

Robbins and Judge (2017:251) yang mengidentifikasi perilaku pemimpin 

terkait dengan efektivitas kinerja yaitu pemimpin yang berorientasi pada 
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pekerja (employee oriented leader) dan pemimpin yang berorientasi pada 

produksi (production oriented leader). 

2. Motivasi kerja yang diteliti dalam penelitian ini berdasarkan teori motivasi 

ERG oleh Clayton Alder dalam Luthans (2006) yang meliputi Existence needs 

(kebutuhan eksistensi), Relatedness (kebutuhan hubungan) and Growth 

(kebutuhan perkembangan). 

3. Karyawan yang diteliti dalam penelitian ini adalah karyawan KPH Perhutani 

Malang yang mempunyai masa kerja minimal 1 tahun. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan di KPH Perhutani Malang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara 

simultan terhadap kinerja karyawan KPH Perhutani Malang. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya  kepemimpinan dan motivasi kerja secara 

parsial terhadap kinerja karyawan KPH Perhutani Malang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil  dari  penelitian  yang  penulis lakukan diharapkan  dapat 

memberi manfaat bagi penulis sendiri, pihak lembaga pendidikan dan pihak-

pihak  lain  yang  kiranya  berkepentingan  dengan  masalah  ini. Berikut ini 

penulis sampaikan mengenai kegunaan penelitian : 
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1. Bagi Perusahaan 

Dengan  adanya  penelitian  diharapkan  dapat memberikan  kontribusi bagi 

pihak manajemen dalam menerapkan strategi guna meningkatkan kinerja 

karyawan di KPH Perhutani Malang. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya terhadap kajian mengenai 

kinerja karyawan terutama dari segi gaya kepemimpinan dan motivasi kerja 

dan sekaligus dapat dijadikan sebagai bahan rujukan bagi penelitian yang 

akan datang. 


