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1   PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 

 

Lingkungan bisnis di Indonesia pasca reformasi terus tumbuh dan 

berkembang pesat dengan sangat dinamis. Oleh karenanya diperlukan sebuah 

sistem manajemen yang efektif dan efisien di mana mampu menyesuaikan diri serta 

mengakomodasi setiap perubahan baik yang sedang, mau pun yang telah terjadi 

dengan cepat (Mulyadi 1997). Perubahan lingkungan bisnis akan membawa 

dampak perubahan pada strategi bisnis dan memaksa suatu perusahaan untuk 

melakukan upaya perampingan dan konsolidasi internal lainnya, sebagai upaya 

penghematan keuangan untuk dapat mempertahankan keberlangsungan hidup 

(survive) dan mencapai pertumbuhan (growth) melalui kinerja yang efektif dan 

efisien. Kelangsungan hidup dan pertumbuhan suatu perusahaan bukan hanya 

ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola keuangan yang berdasarkan pada 

kekuatan modal atau uang, tetapi juga ditentukan dari keberhasilannya mengelola 

sumber daya manusia (Alhempi 2012). Pengelolaan sumber daya manusia yang 

dimaksudkan adalah bahwa perusahaan harus mampu untuk menyatukan persepsi 

atau cara pandang karyawan dan pimpinan perusahaan dalam rangka mencapai 

tujuan perusahaan yakni visi, misi dan nilai-nilai perusahaan itu sendiri. Sumber 

daya manusia merupakan aset penting dalam suatu organisasi, karena merupakan 

sumber yang mengendalikan perusahaan serta mempertahankan dan 

mengembangkan perusahaan dalam menghadapi berbagai tuntutan zaman 

(Wibowo dan Susilowati 2010).  

Berbagai perubahan yang terjadi di dalam lingkup bisnis membuat 

manajemen PT Pul Logistics Indonesia menyadari bahwa pengelolaan sumber daya 

manusia dalam hal ini karyawan sebagai pilar penggerak terpacainya tujuan 

perusahaan merupakan hal utama dan terus dikembangkan. Akibat perubahan 

lingkup bisnis secara cepat, membuat PLI tidak siap di dalam pengelolaan SDM 

dengan baik. Sehingga menimbulkan konflik antara manajemen dengan karyawan 

yang diwakili serikat pekerja. Permasalahan bermula dari ketidakrapihan 

administrasi manajemen di dalam transparansi aturan dan kebijakan serta aspek 

pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal ini upah di bawah UMR serta pemimpin 

yang tidak mampu mengorganisir karyawannya sehingga menimbulkan 

kesenjangan/ jarak antara pemimpin dengan yang dipimpin, dan kemampuan 

mengkondusifkan hubungan antara karyawan itu sendiri1. Sehingga persoalan ini 

menyebabkan PLI harus berpekara sampai ke Suku Dinas Ketenagakerjaan. Belajar 

dari permasalahan yang terjadi pada 2013 – 2014. Maka dibentuklah unit bisnis 

yang khusus menangani SDM agar mampu memberikan peningkatan dan 

pembenahan terhadap karyawan. Divisi SDM PLI selanjutnya melakukan berbagai 

langkah pembenahan jangka pendek karyawan agar mampu memberikan kinerja 

yang optimal di dalam penyelesaian pekerjaan. Beberapa hal yang telah dilakukan 

di dalam upaya pengembalian, yaitu 1) Melakukan perapihan administrasi 

                                                 
1 Sumber: Hasil wawancara dengan bapak Rudi Khairillah selaku Manajer Sumber Daya Manusia  
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kepegawaian, 2) Pemenuhan aspek kebutuhan dasar karyawan yakni upah 3) 

Melakukan rotasi kepemimpinan dan penguatan posisi dan kewenangan. 4) 

Menjalin hubungan dengan serangkaian instansi keamanan guna menjamin tingkat 

kondusifitas kerja di lingkungan kerja 5) Penguatan budaya organisasi perusahaan 

landasan kebijakan dan aturan, serta mengarah pada perilaku individual di dalam 

perusahaan sebagaimana arahan dari pimpinan perusahaan. Hal-hal tersebut 

dinyakini telah mampu memberikan dampak kepada peningkatkan kinerja 

karyawan di dalam bekerja. Misi jangka panjang adalah bagaimana divisi SDM 

dapat berperan di dalam perencanaan strategi, pengorganisasian, kepemimpinan, 

dan pengendalian dalam upaya peningkatan kinerja karyawan secara terus menerus.  

 

Perumusan masalah 

 

Setiap perusahaan menginginkan karyawannya memiliki kemampuan 

menghasilkan kinerja yang tinggi. Menurut Mangkunegara (2005) kinerja 

merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya.efektivitas kerja sebuah perusahaan tentunya bergantung pada 

tingkat kinerja dari tiap karyawan. Budaya merupakan faktor penting di dalam 

meningkatkan efektifitas organisasi (Deal dan Kennedy 1992). Marcouslides dan 

Heck (1993) mengemukakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan adalah dengan memengaruhi budaya organisasi melalui aktivitas-

aktivitas manajemen yang secara langsung ditujukan untuk memengaruhi 

determinan faktor dari budaya organisasi. Dalam rangka menjadikan budaya 

organisasi sebagai landasan kebijakan dan aturan yang mengarah ke perilaku 

individual maka diterapkanlah tiga prinsip budaya organisasi PLI yakni Trust, 

Customer focus dan Professionalism. Diharapkan penerapan internal budaya 

perusahaan ini mampu meningkatkan kinerja karyawan. Beberapa penelitian yang 

dilakukan oleh Taurisa dan Ratnawati (2012), Widodo (2010), Yasrie (2013), 

Porwani (2010), Handayani (2011) dan Shahzad et al. (2013) membuktikan bahwa 

budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja. Hal yang berbeda 

berdasarkan penelitian Kesuma (2007) yang menyatakan budaya organisasi tidak 

mempunyai pengaruh positif terhadap kinerja serta Rival (2013) menyatakan bahwa 

budaya kerja/ organisasi tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan, tetapi berkontribusi positif dan signifikan terhadap motivasi.  

Faktor penting lain yang menentukan kinerja karyawan dan kemampuan 

organisasi beradaptasi dengan perubahan lingkungan menurut Bass et al. (2003), 

Locander et al. (2002), serta Yammarino et al. (1993) adalah kepemimpinan 

(leadership). Kepemimpinan menggambarkan hubungan antara pemimpin (leader) 

dengan yang dipimpin (follower) dan bagaimana seorang pemimpin mengarahkan 

follower akan menentukan sejauhmana follower mencapai tujuan atau harapan 

pimpinan (Locander et al. 2002; Yammarino et al. 1993). Peran pemimpin dalam 

kasus di atas sangat dibutuhkan sebagai upaya peningkatan kembali kepercayaan 

pegawai dan hubungan antara atasan dan bawahan sehingga tujuan dan harapan 

pemimpin dapat dilaksanakan oleh para karyawan. Pengaruh kepemimpinan 

sebagai salah satu faktor yang mampu meningkatkan kinerja pegawai telah diteliti 

dibeberapa penelitian sebelumnya, diantaranya Widyatmini (2008), Pradopo 
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(2013), Elina (2011), Haryono (2009), Hariono (2015) di mana faktor 

kepemimpinan menghasilkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja.  

Keberhasilan seorang pemimpin di dalam meningkatkan kinerja karyawan 

tentu tidak lepas dari kemampuannya di dalam memotivasi serta menjamin 

lingkungan kerja yang kondusif. Pemenuhan aspek dasar kebutuhan manusia dan  

upaya peningkatan jaminan keamanan menjadi pendorong seseorang melaksanakan 

suatu kegiatan guna mendapatkan hasil terbaik. Hal ini sejalan dengan beberapa 

penelitian yang dilakukan oleh Alwi dan Sudarman (2010), Gardjito et al. (2014) 

terkait pengaruh motivasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. Hasil 

penelitian mengungkapkan bahwa adanya pengaruh yang positif terhadap kinerja 

karyawan. Namun untuk lebih mengetahui apakah faktor-faktor di atas merupakan 

faktor yang secara signifikan memiliki peran dalam mempengaruhi kinerja 

karyawan PT PLI. Untuk itu perlu dilakukan suatu kajian terhadap pengaruh budaya 

organisasi, motivasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PLI. Faktor faktor ini tentu berangkat dari permasalahan yang ada 

sebelumnya. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah itulah 

dirumuskan penelitian dalam bentuk pertanyaan, sebagai berikut: 

1. Bagaimana persepsi responden terhadap budaya organisasi, motivasi kerja, 

kepemimpinan, lingkungan kerja, dan kinerja karyawan PLI. 

2. Faktor apa yang memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan dari budaya 

organisasi, motivasi kerja, kepemimpinan dan lingkungan kerja. 

3. Bagaimana strategi perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan PLI 

melalui peningkatan dan penguatan budaya organisasi, motivasi kerja, 

kepemimpinan serta lingkungan kerja. 

 

Tujuan penelitian 

 

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah, maka tujuan dari 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Menganalisis persepsi karyawan terhadap budaya organisasi, motivasi kerja, 

kepemimpinan, dan lingkungan kerja serta kinerja karyawan PLI. 

2. Menganalisis pengaruh budaya organisasi, motivasi kerja, kepemimpinan, 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PLI. 

3. Merumuskan strategi meningkatkan kinerja karyawan PLI melalui peningkatan 

budaya organisasi, motivasi kerja, kepemimpinan, dan lingkungan kerja. 

Manfaat penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi manajemen GIB dalam hal ini divisi SDM PLI mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dari sudut pandang akademis agar 

dapat membuat program-program yang berkaitan langsung dengan peningkatan 

kinerja karyawan. 

2. Bagi Penulis, penelitian ini merupakan sebuah kesempatan untuk 

mengaplikasikan teori dan pengetahuan lainnya yang diperoleh selama 

menempuh pendidikan di MB-IPB serta berkontribusi nyata terhadap 

perusahaan tempat penulis bekerja. 
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3. Bagi pembaca, Penelitian ini diharapkan dapat menjadikan bahan referensi 

pembaca di dalam memperkaya ilmu pengetahuan di bidang sumber daya 

manusia. 

Ruang lingkup penelitian 

 

Ruang lingkup penelitian dibatasi pada manajemen sumber daya manusia, 

khususnya mengenai persepsi dan pengaruh budaya organisasi, motivasi kerja, 

kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan, yang hanya 

dilakukan pada karyawan operasional PUL Logistics Indonesia. Hal ini 

dikarenakan akar masalah timbulnya konflik bermula dari penambahan karyawan 

secara pesat di lingkungan operasional gudang Pul Logistics Indonesia.  

 

2   TINJAUAN PUSTAKA 
 

 

Kerangka Teoritis 

 

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Aset penting yang harus dimiliki dan diperhatikan oleh perusahaan dalam hal 

ini manajemen adalah manusia dari organisasi tersebut. Manajemen SDM adalah 

serangkaian tugas yang terkait dengan upaya-upaya memperoleh karyawan, 

melatih, mengembangkan, memotivasi, mengorganisir,dan memelihara karyawan 

sampai suatu ketika terjadi pemutusan hubungan kerja (Mangkuprawira 2003). 

Dalam usaha pencapaian tujuan perusahaan, permasalahan yang dihadapi 

manajemen bukan hanya terdapat pada bahan material, alat-alat produksi, uang, 

lingkungan kerja saja, akan tetapi juga karyawan yang mengelola faktor-faktor 

produksi lainnya, merupakan masukan (input) yang diolah oleh perusahaan dan 

menghasilkan keluaran (output).  

Karyawan baru yang belum memiliki keterampilan dan keahlian dilatih, 

sehingga menjadi karyawan terampil dan ahli. Apabila karyawan tersebut dilatih 

lebih lanjut serta diberikan pengalaman dan motivasi, maka karyawan akan menjadi 

karyawan yang matang. Pengelolaan sumber daya manusia inilah yang disebut 

manajemen sumberdaya manusia. Pada bertemunya dua manfaat untuk perusahaan 

dan karyawan. 

Beberapa prinsip hal yang perlu diperhatikan dalam pendekatan SDM 

menurut Mangkuprawira (2011), antara lain: 

1. Karyawan merupakan unsur investasi efektif yang apabila dikelola dan 

dikembangkan dengan baik akan berpengaruh pada imbalan jangka panjang ke 

dalam perusahaan dalam bentuk produktivitas yang semakin besar. 

2. Kebijakan, program, dan pelaksanaan harus diciptakan dengan memuaskan 

keduabelah piha, yaitu untuk ekonomi perusahaan dan kebutuhan kepuasan 

karyawan. 

3. Lingkungan kerja harus diciptakan dimana karyawan terdorong untuk 

mengembangkan dan memanfaatkan keahliannya semaksimal mungkin. 
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