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1 PENDAHULUAN 

 

 
Latar Belakang 

 

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam suatu 

perusahaan baik dalam skala besar maupun skala kecil. Perusahaan dalam 

mengembangkan usahanya, sebagian besar tergantung pada salah satu SDM yang 

disebut  karyawan. Hal ini disebabkan karyawan yang mengerjakan berbagai 

tugas untuk kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan yang menggunakan 

sistem   canggih dan peralatan yang modern tidak banyak berarti tanpa peran 

karyawan.  

Secara umum, tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk 

memaksimalkan pendapatan agar perusahaan tetap terjaga kelangsungan 

hidupnya. Di sinilah peran pemimpin untuk dapat merealisasikan tujuan 

perusahaan dengan mengoptimalkan salah satu aset perusahaan, yaitu karyawan 

perusahaan. Seorang pemimpin harus memiliki keterampilan untuk memengaruhi 

dan menggerakkan karyawan agar mampu bekerja dengan baik untuk mencapai 

tujuan perusahaan.  

Karyawan sebagai salah satu aset perusahaan yang paling berharga perlu 

dijaga kinerjanya. Perusahaan perlu memperhatikan kinerja karyawan sehingga 

perlu diteliti berbagai hal yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja 

bisnis memiliki esensi penting dalam eksistensi perusahaan yang merupakan 

indikator keberhasilan manajemen dalam mengelola dan melaksanakan tanggung 

jawabnya dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Keberhasilan tersebut sebagai 

dampak dari terciptanya sinergi positif antara tujuan individu dan tujuan 

organisasi yang direfleksikan melalui pemberdayaan peran dari masing-masing 

fungsi dan bagian mulai dari manajer puncak sampai karyawan bawah. 

Karyawan perusahaan mampu bergerak dan berinovasi salah satunya 

disebabkan adanya pemimpin yang mengarahkan karyawan dalam menjalankan 

perusahaan. Pemimpin sebagai penggerak karyawan memiliki berbagai gaya 

tersendiri dalam menuntun karyawan ke arah tujuan perusahaan. Rahardjo dan 

Nafisah (2006) mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan salah satu isu 

dalam manajemen yang masih cukup menarik untuk diperbincangkan. Peran 

kepemimpinan strategis dan penting bagi pencapaian misi, visi dan tujuan suatu 

perusahaan, merupakan salah satu motif yang mendorong manusia untuk selalu 

menyelelidiki tentang kepemimpinan. Hal ini disebabkan, mutu pemimpin 

seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam keberhasilan maupun 

kegagalan perusahaan.  

Kepemimpinan yang baik merupakan salah satu syarat utama dalam 

menunjang kelancaran proses operasi organisasi. Seseorang disebut sebagai 

pemimpin jika mampu memengaruhi orang lain untuk berbuat sesuatu sesuai 

dengan apa yang diinginkannya. Kepemimpinan efektif adalah kepemimpinan 

yang menekankan pada perilaku pemimpin dari pada sifat-sifat pemimpin yang 

ada. Seseorang yang menduduki peran pemimpin diharapkan untuk dapat 

bertindak secara efektif sebagai seorang pemimpin (Widodo 2006). 

Keberadaan seorang pemimpin dan budaya organisasi dapat memberikan 

pengaruh baik dan buruk dalam meningkatkan atau menurunkan kinerja pegawai 
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atau karyawan. Persaingan bisnis yang begitu ketat dan perubahan tantangan 

zaman yang demikian cepat, menuntut perusahaan untuk lebih meningkatkan 

kinerjanya. Perusahaan dapat melakukan perbaikan jika perusahaan tersebut dapat 

mengukur kinerjanya dengan baik. Pengukuran kinerja perusahaan dalam sistem 

pengendalian manajemen, merupakan salah satu usaha yang dilakukan 

manajemen untuk mengevaluasi hasil-hasil kegiatan yang telah dilakukan untuk 

masing-masing pusat pertanggungjawaban dengan jalan membandingkan hasil 

yang telah dicapai dengan target yang ingin dicapai (Mile dan Yuldi 2011). 

Banyak Perusahaan memberi porsi tugas, tanggungjawab, dan kewenangan 

fungsi SDM belum sampai pada tahapan menjadi mitra strategis bagi Perusahaan. 

Salah satu penyebab utamanya adalah kurangnya pemahaman, baik manajemen 

perusahaan maupun pimpinan yang bertangungjawab dalam fungsi SDM 

mengenai peran MSDM di dalam organisasi. Faktor lainnya adalah kurangnya 

pemahaman manajer SDM mengenai kegiatan bisnis perusahaan dan strateginya, 

sehingga tidak ada keterkaitan yang erat antara strategi SDM dengan strategi 

perusahaan. Perencanaan strategi SDM yang tidak dilakukan dengan proses yang 

baik telah menjadikan fungsi SDM menjadi tidak strategi, sehingga fungsi SDM 

tidak banyak memberi nilai tambah bagi perusahaan. (Kuswanto et al. 2010).  

Untuk itu MSDM harus menjadi instrumen 

 penting bagi organisasi dalam mencapai berbagai tujuannya. Sebagaimana 

diidentifikasi oleh Jacob dan Washington (2003), bahwa pengembangan kualitas 

SDM berdasarkan hasil sejumlah riset diyakini dapat meningkatkan kinerja 

organisasi. Selain itu, manajemen SDM memiliki prinsip kepemimpinan  

partisipatif, yang memposisikan pimpinan sebagai figure yang aktif dan mampu 

menyesuaikan diri terhadap perubahan bentuk situasional (Amabilea et al. 2004). 

Manajemen SDM juga merujuk pada perilaku inovatif yang tidak berhenti 

maknanya pada hasil yang telah dicapai karyawan, yang direfleksikan pada 

kinerja bersangkutan (Vaughan 2003).  

Perusahaan Umum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara di bidang 

pangan dan logistik pangan yang diharapkan menjadi andalan ketahanan pangan 

dan tetap menyelenggarakan tugas pelayanan publik sesuai kebijakan pangan 

nasional.  Melalui penugasan ini Perusahaan Umum BULOG menyelenggarakan 

kegiatan ekonomi di bidang pangan secara berkelanjutan, serta memberikan 

manfaat kepada perekonomian nasional. Tujuan Perusahaan Umum BULOG 

adalah turut serta membangun ekonomi nasional khususnya dalam rangka 

pelaksanaan program pembangunan nasional di bidang pangan. Untuk mencapai 

maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan Umum BULOG menyelenggarakan 

kegiatan usaha-usaha logistik pangan pokok, serta usahan lainnya yang dapat 

menunjang tercapainya maksud dan tujuan Perusahaan Umum BULOG. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Perusahaan Umum BULOG dituntut untuk 

bekerja secara optimal dengan menggerakkan seluruh elemen organisasi 

perusahaan melalui kinerja teamwork yang kuat. Hasil kerja dan prestasi yang 

diraih harus berasal dari kerjasama yang sinergis antara pimpinan dan karyawan 

di semua lini. Pimpinan harus mampu menggerakkan perusahaan melalui 

karyawan yang dipimpinnya, dan sebaliknya karyawan harus mampu bekerja 

sejalan dengan arahan pimpinan untuk mencapai tujuan bersama.  

Namun demikian, kondisi di atas belum sepenuhnya berjalan sesuai patron 

yang telah direncanakan. Masih banyak permasalahan yang timbul yang salah 
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satunya ditengarai adanya kurang sinkronnya koordinasi yang kuat antara 

pimpinan dan karyawan. Hal ini dapat dilihat dari Laporan Manajemen 

Perusahaan Umum BULOG audited (2014) berikut: 

1. Sejak tahun 2010-2014 perusahaan mengalami fluktuasi perolehan keuntungan 

bersih, bahkan cenderung merugi. Kerugian perusahaan ini di tahun 2014              

Rp 459 milyar, meningkat dari kerugian tahun 2013 sebesar Rp. 343 milyar, 

dan kerugian tahun 2012 sebesar Rp 373 milyar. Kondisi ini kontradiktif di 

tahun 2011 ketika Perusahaan Umum BULOG meraup keuntungan bersih 

sebesar Rp 936 milyar dan laba tahun 2010 sebesar Rp  887 milyar.  

2. Dari sisi bisnis, pendapatan Perusahaan Umum BULOG tahun 2014 juga 

belum mencapai target yang ditetapkan. Dari target pendapatan usaha tahun 

2014 sebesar Rp 9,3 triliun hanya tercapai Rp 5,4 triliun atau 63.5% dari target.  

3. Khusus untuk kegiatan perdagangan bisnis komoditi pangan, sejak tahun 2009-

2014 capaian realisasi rata-rata 40 persen dari target yang ditetapkan 

perusahaan. 

4. Jumlah realisasi pembelian gabah dan beras dalam negeri untuk kepentingan 

pelayanan publik (PSO) hanya tercapai sebanyak 1.349.802 ton atau 73.43% 

dari target Tahun 2014 sebanyak 3.200.000 ton. Jika dibandingkan dengan 

realisasi pengadaan gabah dan beras PSO Tahun 2013 sebesar 3.489.702 ton 

setara beras, realisasi pengadaan gabah dan beras PSO 2014 tersebut 

mengalami penurunan sebanyak 1.139.900 ton setara beras atau 32.66% dari 

realisasi pengadaan gabah dan beras PSO tahun 2013. 

Fluktuatifnya kinerja Perusahaan Umum BULOG sebagaimana diuraikan 

diatas menunjukkan adanya indikasi permasalahan pada kinerja karyawan. 

Manakala kinerja karyawan baik, maka akan berbanding lurus terhadap prestasi 

kinerja perusahaan, demikian pula sebaliknya. Kondisi ini dapat diasumsikan 

sebagai dampak dari gaya kepemimpinan dalam mengelola perusahaan sehingga 

terjadi fluktuasi prestasi.  

Dari sisi kepegawaian, dijumpai pula permasalahan yang timbul sebagai 

dampak dari asumsi gaya kepemimpinan perusahaan yang dikutip dari Laporan 

Manajemen Perusahaan Umum BULOG audited (2014), adalah: 

1. Sepanjang tahun 2014 terdapat kasus-kasus hukum yang terjadi di lingkungan 

internal perusahaan, seperti adanya kehilangan stok beras di gudang yang 

dilakukan oleh oknum pegawai. Klaim tuntutan ganti rugi kepada pegawai 

akibat kasus serupa di tahun-tahun sebelumnya juga masih terus diupayakan 

penyelesaiannya.  

2. Perusahaan Umum BULOG telah melakukan pembinaan pegawai dan 

penegakan disiplin dengan melakukan demosi bagi 13 orang karyawan, 

pemberian sanksi berat berupa pemberhentian tidak dengan hormat 18 orang 

karyawan dan sanksi berat lainnya  10 orang karyawan.  

3. Kebijakan manajemen untuk tidak merekrut pegawai (zero intake) selama 11 

tahun dari tahun 1985 sampai 1996, dan sepanjang tahun 2013 sampai 2014 

untuk mengganti pegawai yang telah memasuki usia pensiun. Sebagai 

gambaran, tahun 2013 jumlah pegawai BULOG berjumlah 4.501 orang dan di 

tahun 2014 berkurang menjadi sebanyak 4.151 orang, tanpa  adanya kebijakan 

rekruitmen karyawan baru. 

Sekalipun penerapan penjatuhan disiplin sebagaimana dijelaskan di atas 

diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pegawai yang melakukan 
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pelanggaran, namun kondisi di atas juga terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Hal 

ini menimbulkan asumsi bahwa pembinaan pegawai dan penegakan disiplin yang 

diberikan manajemen belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi oknum 

pegawai. Gaya kepemimpinan manajemen dalam menjatuhkan sanksi displin 

tidak berbanding lurus terhadap perbaikan mental pegawai.  

Kekurangan jumlah personil akibat kebijakan zero intake di atas akan 

membuat beban kerja pegawai semakin berat, apalagi bahwa Perusahaan Umum 

BULOG telah diberikan banyak penugasan-penugasan baru dari pemerintah 

dalam rangka pengamanan stok dan stabilitas harga komoditi-komoditi lain selain 

beras. Untuk itu kinerja pegawai akan semakin berat akibat adanya kebijakan 

manajemen yang meniadakan rekruitmen setiap tahun. 

Selain itu, setelah masa peralihan BULOG menjadi BUMN tercatat 8 kali 

terjadi pergantian Direktur Utama dan jajaran Direksinya untuk kurun waktu 2003 

sampai 2015. Ini tentu berdampak pada perubahan kebijakan perusahaan, baik 

yang terkait operasional, keuangan maupun administrasi. Untuk perusahaan 

sebesar Perusahaan Umum BULOG, pergantian jajaran Direksi sebanyak 8 kali 

selama 12 tahun akan berpengaruh besar terhadap kinerja perusahaan, khususnya 

terkait gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. 

Beberapa kali pergantian kepemimpinan di Perusahaan Umum BULOG 

tentu saja membawa perubahan dikarenakan setiap pemimpin memiliki gaya 

kepemimpinan yang berbeda. Perbedaan karakter kepemimpinan yang dinamis 

dan rutinitas ini tidak bisa lepas dari pola pikir, sikap, dan orientasi yang dimiliki 

sang pemimpin. Kondisi tersebut juga tidak bisa lepas dari lingkungan sosial 

budaya kehidupan dimana calon pemimpin dibesarkan. 

Tidak sedikit karyawan yang mampu beradaptasi atau sebaliknya, dari tiap 

gaya kepemimpinan masing-masing pemimpin. Penolakan biasanya diungkapkan 

oleh karyawan yang tidak sejalan dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan. 

Penolakan tersebut dapat terlihat antara lain dari menurunnya kinerja karyawan. 

Sebaliknya, karyawan yang adaptif dan masih memiliki motivasi tinggi akan lebih 

bersemangat untuk menunjukkan kinerjanya dengan lebih baik, apalagi bila 

ditunjang dengan kompetensi yang tinggi.  

Selain gaya kepemimpinan yang diterapkan, hal yang perlu diperhatikan 

adalah adanya budaya organisasi yang menjadi tuntunan perilaku karyawan. 

Kepemimpinan yang baik dan budaya organisasi yang kuat di Perusahaan Umum 

BULOG diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan, yang pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja Perusahaan Umum BULOG itu sendiri. Karyawan 

Perusahaan Umum BULOG yang merasa nyaman dan cocok bekerja dengan 

pemimpinnya, akan mendorong karyawan bersedia untuk melakukan tugas-tugas 

yang sulit sekalipun. Demikian pula dengan tujuh nilai dasar BULOG sebagai 

budaya organsiasi yang dianut dapat diserap dengan baik oleh karyawan, sehingga 

karyawan dapat menganut budaya organisasi tersebut sebagai bagian dari budaya 

kerja dirinya, yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kinerjanya.  

Aspek dalam nilai-nilai budaya organisasi yang mampu memenuhi  harapan 

karyawan sehingga para karyawan dan anggota organisasi dapat meningkatkan 

kinerjanya, aspek tersebut bisa berwujud inovasi yang dihargai tinggi dalam 

budaya organisasi tersebut, penghargaan atas kesamaan derajat diantara sesama 

karyawan yang dipegang teguh oleh semua anggota perusahaan, atau juga nilai-

nilai hubungan antara pimpinan dan bawahan yang tidak diskriminatif. 
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Naik turunnya kinerja perusahaan dan adanya permasalahan kepegawaian 

sebagaimana diuraikan diatas juga menunjukkan bahwa budaya organisasi yang 

dimiliki perusahaan tidak berjalan dengan semestinya. Adanya kasus kehilangan 

stok merupakan wujud dari tidak amanahnya oknum karyawan, prestasi kinerja 

yang naik turun menunjukkan kurangnya integritas dan tim kerja yang tidak 

berjalan baik, serta inovasi yang tidak berkembang. Berbagai keluhan masyarakat 

penerima raskin akan kualitas beras BULOG menunjukkan belum adanya 

orientasi jajaran BULOG terhadap komitmen kualitas.  

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik meneliti permasalahan 

perusahaan dari aspek sumber daya manusia khususnya yang berhubungan dengan 

kinerja karyawan Perusahaan Umum BULOG. Penelitian ini mengambil variabel 

kepemimpinan dan budaya organisasi yang ada di Perusahaan Umum BULOG. 

Diharapkan penelitian ini dapat digunakan menganalisis pengaruh kepemimpinan 

dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di Perusahaan Umum BULOG.  

 

Rumusan Masalah 

 

Situasi Perusahaan Umum BULOG yang diuraikan di depan memberikan 

gambaran betapa pentingnya masalah kepemimpinan dan budaya organisasi, oleh 

karenanya rumusan masalah ditetapkan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi di 

Perusahaan Umum BULOG ? 

2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 

Perusahaan Umum BULOG? 

3. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di 

Perusahaan Umum BULOG? 

Tujuan Penelitian 

 

Dari rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi di 

Perusahaan Umum BULOG. 

2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di 

Perusahaan Umum BULOG.  

3. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan di 

Perusahaan Umum BULOG.  

 

Manfaat Penelitian 

 

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat secara umum sebagai 

berikut: 

1. Bagi organisasi 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau rekomendasi bagi 

organisasi dalam menerapkan pola kepemimpinan dan budaya organisasi, 

 sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

2. Bagi pembaca 

 Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan bagi pembaca, 

sehingga dapat digunakan sebagai bahan informasi/rujukan untuk penelitian 
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