BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Dalam melakukan aktifitasnya, perusahaan membutuhkan
sumber daya manusia (SDM).dikarenakan SDM merupakan
salah satu faktor yang berperan dalam menentukan sukses
atau tidaknya sebuah perusahaan. SDM sebagai pergerakan
seluruh tujuan perusahaan. Manusia merupakan faktor sumber
daya yang berbeda dengan lainnya, sebab manusia memiliki
perasaan, keinginan dan hasrat. Oleh karena itu SDM haru
dikelola dan dibina secara cermat dan seksama agar dapat
memberikan sumbangan yang maksimal bagi perusahaan.
Penggunaan SDM dalam perusahaan secara efektif tergantung
pada budaya kerja , gaya kepemimpinan, komitment organisasi
dan sebagainya.
Budaya memiliki efek yang penting pada prilaku dan
kinerja manusia baik secara individual ataupun kelompok
dalam lingkungan kerja. Kinerja manusia dipengaruhi oleh
budaya. Ada budaya bersifat dinamis dan membuat orangorang menjadi kreatif dan produktif, tetapi ada jenis budaya
yang membelenggu pikiran dan semangat, menekan aspirasi
dan usaha terhadap kemajuan. Suatu budaya dapat diubah
sehingga dapat menaikan produktifitas dengan membuang
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norma

norma

,

praktek-prakter,

dan

prosedur

yang

menghalangi/ memberatkan dan dengan mengenalkan standarstandar, operasi-operasi, dan teknologi-teknologi yang lebih
relevan
Budaya kerja suatu perusahaan dapat mempengaruhi
kinerja karyawan, oleh karena itu PT Pegadaian menggagas
program budaya perusahaan INTAN serta standar etika
perusahaan PT Pegadaian persero yang membentuk dan
mengarahkan kesesuaian tingkah laku sehingga sesuai dengan
nilai nilai perusahaan. Namun dalam hal ini saat melakukan
observasi peneliti menduga masih ada ketidaksesuaian antara
standar kerja yang ditetapkan dengan praktek nyatanya di
lapangan

Hal ini tercermin dari data absensi yang

menunjukan tingkat ketidak hadiran karyawan. inilah yang
memjadi acuan variabel Budaya kerja masuk kedalam
Penelitian ini.
Tabel 1.1
Data Tingkat Ketidakhadiran Karyawan PT. Pegadaian Kantor
Wilayah Bandung tahun 2009 – 2014
Bulan
2009
2010
2011
2012

Tingkat Ketidakhadiran
Karyawan (%)
35%
32%
23%
40%
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2013
2014

31%
21%

Sumber : PT. Pegadaian Kantor Wilayah Bandung
Dari Data Tabel diatas terlihat bahwa persentase
ketidakhadiran karyawan cukup tinggi hal ini terkait dengan
Budaya Kerja PT Pegadaian Kantor Wilayah Bandung yang
belum maksimal mengaplikasikan konsep Budaya Intan,
tingkat ketidakhadiran karyawan tentu saja berpengaruh
terhadap kinerja karyawan PT Pegadaian Bandung. selain itu
banyaknya pelanggaran yang sering dilakukan oleh karyawan
namun tidak mendapat hukuman atau teguran. Peneliti masih
melihat beberapa karyawan masih melakukan pelanggaran (
tidak berpakaian seperti aturan) dan beberapa karyawan masih
suka merokok di area bebas rokok, padahal hal tersebut sudah
jelas dilarang dan memiliki aturan-aturan yang berlaku.
Namun tidak adanya tindakan atau Sanksi yang jelas membuat
hal tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang tidak dianggap
sebagai pelanggaran lagi. Oleh karena itu penulis menjadikan
Budaya Kerja sebagai salah satu variabel yang akan di teliti.
Selain itu faktor lain yang terkait dalam proses kinerja
karyawan adalah gaya kepemimpinan. Pemimpin mempunyai
tugas penting. Khususnya dalam pengelolaan SDM, seorang
pemimpin harus menyadari bahwa karyawan merupakan asset
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paling banyak mempengaruhi produktivitas perusahaan.
Dengan

kata

lain,

harus

disadari

bahwa

terdapat

ketergantungan antara perusahaan dengan karyawan. Selain
menuntut karyawan bekerja secara optimal tetapi juga harus
mengerti akan kebutuhan karyawannya. Peranan pemimpin
dalam

menciptakan

karyawannya

sebuah

sangat

hubungan

menentukan

baik

arah

dengan
kemajuan

perusahaanya. Pola hubungan kerja sangat berpengaruh
terdapat cara atau gaya seorang pemimpin dalam mengelola
perusahaanya sesuai arah yang ditentukan.
Gaya kepemimpinan menurut Nawawi (2006:15) diartikan
sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan
pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan
prilaku para anggota organisasinya / bawahanya. Dengan
demikian terdapat tiga gaya kepemimpinan, ketiga gaya
kepemimpinan tersebut adalah sebai berikut :
1. Kepemimpinan otoriter
2. Kepemimpinan demokratis
3. Kepemimpinan laissez-faire (free Rein)
Kepemimpinan

adalah

cara

seorang

pemimpin

mempengaruhi perilaku bawahannya agar mau bekerja sama
dengan bekerja secara produktif untuk

tercapainya tujuan
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organisasi.

Di

PT

Pegadaian

Bandung

diduga

tipe

kepemimpinan otoriter lebih mendominasi hal ini ditandai
dengan banyaknya kesalah pahaman dan konflik yang terjadi
akibat komunikasi antara bawahan dan atasan yang kurang
baik.
Dalam hubungan pemimpin dan karyawan, sejumlah
karyawan memiliki harapan mendapatkan perlakuan pemimpin
yang terbuka dan memberikan keleluasaan dalam bekerja,
sedangkan yang lainnya berharap agar pemimpin lebih banyak
melakukan pengarahan. Kesesuaian antara kepemimpinan
yang dibawa oleh pemimpin dengan apa yang menjadi harapan
karyawan tentu akan menimbulkan dampak positif pada diri
para bawahan yaitu karyawan akan bekerja lebih baik. Dalam
kenyataannya karyawan tidak hanya dikuasai oleh motif-motif
ekonomi saja. Upah dan gaji besar belum tentu dapat
menjamin kepuasan dan mampu meningkatkan kinerja
karyawan.
Rivai (2008;2) mengemukakan kepemimpinan secara luas
meliputi

proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan

organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai
tujuan untuk memperbaiki kelompok dan budayanya.
Konsep kepemimpinan bukanlah semata-mata berbentuk
instruksi melainkan lebih merupakan motivasi atau pendorong
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yang dapat memberi inspirasi kedapa bawahannya, sehingga
mereka dapat meningkatkan kinerjanya.
Dalam menunjang peningkatan kinerja seseorang tentunya
harus menjungjung tinggi

hal hal yang menjadi landasan

pekerjaannya . salah satunya komitmen. Komitmen adalah
dasar seseorang sebelum mengambil pekerjaan yang akan
digelutinya karena komitmen merupakan konsistensi guna
mewujudkan keterikatan seseorang akan pekerjaanya. Hal ini
bisa tercermin dari prilaku kerja seseorang. Seorang karyawan
yang memiliki komitmen tinggi di perusaahaan akan bekerja
dengan konsisten dan displin sehingga menhasilkan kinerja
terbaik. Di PT pegadaian sendiri penulis menduga ada
beberapa karyawan yang tidak memenuhi standar- standar
tersebut karena itulah menjadi alasan atau latar belakang
munculnya idea atau gagasan untuk melakukan penelitian di
PT Pegadaian Kantor wilayah Bandung.
Keberhasilan Kinerja kerja karyawan dapat tergambar dari
Data beban kerja dan Realisasi Kerja Pegadai apakah sudah
mencapai target Kerja atau belum Hal tersebut tergambar dari
data beban kerja Pegawai PT Pegadaian Kantor Wilayah
Bandung berikut ini :
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Tabel 1.2
Data Beban Kerja Pegawai PT. Pegadaian

Tahun

Realisasi
Pendapatan /
Pegawai
3,800

Prosentase
%

2009

Target
Pendapatan /
Pegawai
3,912

2010

4,380

4,150

94,74

2011

4,772

4,600

96,39

2012

5,361

5,100

95,13

2013

5,487

5,450

99,32

2014

5,634

5,530

98,15

97,13

Sumber: Statistik PT Pegadaian (persero)
Berdasarkan data Tabel 1.1 diatas beban kerja pegawai
dalam kurun waktu pada tahun 2009 - 2014 yang menunjukan
bahwa belum optimal dan tidak sesuai dengan realisasi,
sehingga mempengaruhi produktivitas pegawai. maka penulis
melakukan

penelitian

mengenai

Budaya

kerja,

Gaya

Kepemimpinan, komitmen Organisasi dan Kinerja Pegawai di
Perum Pegadaian Kantor Wilayah

Bandung. Judul yang

diambil oleh penulis dalam penelitian ini mengenai “Budaya
Kerja, Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi Dan
Kinerja Kerja Di PT Pegadaian Kantor Wilayah
Bandung”.
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1.2 Identifikasi dan Rumusan Masalah
Dengan

latar

belakang

diatas,

selanjutnya

dapat

diindentifikasi masalah penelitian yaitu tidak efektifnya
penerepan budaya kerja sehingga banyak muncul pelanggaranpelanggaran yang harusnya sudah tidak terjadi, komunikasi
antara atasan dan bawahan dan komitmen terhadap nilai nilai
budaya kerja yang kurang sehingga akan berpengaruh terhadap
kinerja
Berdasar pada latar belakang diatas, maka permasalahan yang
akan di kaji pada penelitian ini dapat ditetapkan sebagai
berikut : Bagaimana meningkatkan budaya kerja, gaya
kepemimpinan, komitmen organisasi di PT Pegadaian Kantor
Wilayah Bandung agar dapat meningkatkan Kinerja Kerja
Karyawan.
Dari identifikasi masalah tersebut dapat ditetapkan rumusan
masalahnya dalam beberapapertanyaan penelitian sebagai
berikut:
1. Bagaimana pengaruh Budaya Kerja terhadap Kinerja
Kerja di Perum Pegadaian Kantor Wilayah Bandung.
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2. Bagaimana pengaruh Gaya Kepemingpinan terhadap
Kinerja Kerja di Perum Pegadaian Kantor Wilayah
Bandung.
3. Bagaimana pengaruh komitmen Organisasi terhadap
Kinerja di Perum Pegadaian Kantor Wilayah Bandung.
4. Bagaimana pengaruh Budaya KerjaGaya Kepemingpinan
dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja

di Perum

Pegadaian Kantor Wilayah Bandung.

1.3 Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis
berapa besarnya pengaruh :
1. Budaya Kerja terhadap Kinerja Kerja di Perum
Pegadaian Kantor Wilayah Bandung.
2. Gaya Kepemingpinan terhadap Kinerja Kerja di
Perum Pegadaian Kantor Wilayah Bandung.
3. Komitmen Organisasi terhadap Kinerja

Perum

Pegadaian Kantor Wilayah Bandung.
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4. Budaya Kerja, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen
Organisasi terhadap Kinerja

di Perum Pegadaian

Kantor Wilayah Bandung.
Sehingga dapat diketahui dari ketiga variabel tersebut mana
yang paling berpengaruh lebih signifikan terhadap kinerja
kerja karyawan PT Pegadaian Kantor Wilayah Bandung.
1.4 Manfaat Penelitian
Manfaat dari penelitian ini antara lain :
1. BagiPenulis
a. Diharapkan

dapat

dijadikan

sebagai

perbandingan antarateoriataukonsep yang ada
dengan kenyataan di lapangan tentang Budaya
kerja, Gayakepemimpiana, komitmen organisasi
dan kinerja .
b. Untuk

menambah

pengetahuan

mengenai

bagaimana budaya kerja, gaya kepemimpinan ,
komitm,ent organisasi dan kinerja yang ada di
PT Pegadaian Kanwil Bandung dan Untuk
mengetahui

seberapa

besarpengaruh

antara

sistem penggajian pegawai terhadap motivasi
kerj apegawai di PT. Pegadaian Kanwil Bandung
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2. Bagi Pembaca
Diharapkan laporan penelitian ini dapat digunakan sebagai
bahan bacaan serta pertimbangan dan bahan tambahan
referensi bagi semuapihak yang membutuhkan mengenai
pengaruh sistem penggajian pegawai terhadap motivasi kerja
pegawai di PT. Pegadaian Kanwil Bandung.
3. Bagi Perusahaan
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan
masukan, bahan referensi dan bahan pertimbangan yang
positif bagi perusahaan dalam sistem penggajian pegawai
terhadap motivasi kerja pegawaidi PT. Pegadaian Kanwil
Bandung.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya
Diharapkan dapat dijadikan sebagai dasar atau bahan acuan
bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian atau peninjauan
lebih lanjut mengenai Budaya Kerja, Gaya Kepemimpinan,
komitmen organisasi dan Kinerja.
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