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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Aset penting dari suatu organisasi bisnis adalah sumber daya manusia 

(SDM). Saat ini SDM tidak hanya dijadikan sebagai supporting functional 

organization tetapi dijadikan faktor sentral yang dapat mencapai tujuan 

organisasi. Di sisi lain sumber daya manusia merupakan salah satu bagian dari 

kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, serta ilmu manajemen yang lebih 

berfokus kepada pengaturan peranan SDM  di dalam suatu organisasi. 

Keberadaan manajemen sumber daya manusia merupakan hal yang sangat 

penting bagi organisasi atau lembaga dalam mengelola, mengatur, mengurus, 

dan menggunakan sumber daya manusia sehingga dapat berfungsi secara 

produktif, efektif, dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Manajemen 

sumber daya manusia menganggap bahwa karyawan adalah kekayaan atau aset 

utama organisasi yang harus dikelola dengan baik, sehingga sifatnya lebih 

strategis bagi organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada 

dasarnya tujuan perusahaan dapat tercapai jika seluruh sumber daya manusianya 

dilibatkan dalam implementasi visi dan misi perusahaan. Tujuan perusahaan dapat 

tercapai bila karyawan selalu menunjukan kinerja terbaiknya,  atas dasar tersebut 

baik perusahaan perlu mengidentifikasi faktor penting yang dapat meningkatkan 

kinerja para karyawannya. 

Pembangunan di Indonesia marak dilakukan dalam segala proses 

mencapai kemajuan di segala bidang, baik bidang sosial, ekonomi, bidang 

teknologi maupun pada bidang-bidang lain. Manufacturing memegang peranan 

penting dalam proses pembangunan itu. Disamping perusahaan sebagai salah 

satu sektor pemberi andil dalam proses pembangunan, perusahaan mempunyai 

tujuan tertentu. Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut, pimpinan perusahaan 

mempunyai tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja yang efektif dan effisien 

dari karyawan demi tercapainya tujuan perusahaan. 

PT. HNR TBK merupakan salah satu cabang produsen ban terbesar 

dunia yang didirikan pada tanggal 26 Januari 1917 yang berkantor pusat di 

Jawa Barat. PT HNR TBK bergerak dibidang industri ban untuk kendaraan 

bermotor, pesawat terbang serta ekspor ban. Induk PT HNR TBK 

mempekerjakan lebih dari 65.000 orang dengan pabrik produksi sejumlah 47 

unit di 21 negara di penjuru dunia. Dua pusat inovasinya di Innovation Center 

di Akron, Ohio dan Colmar-Berg, Luxembourg selalu berupaya untuk 

menciptakan produk dan layanan unggulan yang menjadi standar teknologi 

dan performa industri. PT HNR TBK berupaya bekerja keras menghasilkan 

kualitas terbaik disegala bidang serta  berupaya meyakini apa yang diharapkan 

orang lain dan PT HNR TBK sendiri sebagai nilai bersama. Berkomitmen 

terhadap kualitas yang meliputi produk, proses, perilaku dan etika, lalu 

berperilaku jujur, integritas dan respek, mendukung keamanan dan 

keselamatan di area pekerjaan dan dimana pun. Berkomitmen untuk fokus 

pada budaya pembelajaran kelompok dimana semua karyawan harus yakin 

bahwa mereka dapat mengemukakan pertanyaan, menyampaikan pendapat dan 
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persoalan tanpa harus merasa takut mendapat tekanan untuk menciptakan 

tujuan bersama yang ingin dicapai. 

Dalam mencapai kinerja terbaik dari karyawannya PT HNR TBK selalu 

berusaha memberikan pemahaman kepada setiap karyawannya. Perusahaan 

menggangap bahwa budaya organisasi dapat mengubah perilaku karayawan PT 

HNR TBK. Budaya organisasi dianggap menjadi karakter dan kepribadian 

perusahaan. Selain itu budaya organisasi merupakan konsep yang terus 

dikembangkan baik dalam ilmu manajemen maupun lingkup perusahaan. 

Budaya organisasi yang dikembangkan oleh PT HNR TBK merupakan 

karakter yang diharapkan dapat dilakukan dalam setiap menjalani aktivitas di 

perusahaan. Adapun budaya organisasi PT HNR TBK dituangkan dalam bentuk 

beberapa hal yaitu : 

1. Bertindak dengan integritas 

Membangun kepercayaan dan mendapatkan keyakinan orang lain melalui 

kejujuran dan penghormatan menjaga nama baik perusahaan. 

2. Memotivasi tim 

Menciptakan lingkungan yang menginspirasi karyawan atas pekerjaan, 

kesejahteraan dan pemberian layanan kepada komunitas mereka. 

3. Mendukung kerja sama 

Mempersatukan rekan-rekan dari seluruh dunia dan mendukung diskusi 

terbuka untuk mencapai tujuan. 

4. Bertindak cekatan 

Menerima perubahan dan bertindak cepat serta terarah. 

5. Memberikan hasil 

Mengantisipasi hambatan, memanfaatkan peluang dan mengambil 

keputusan yang tepat. 

Budaya PT HNR TBK tersebut dapat menjadi triger yang memberikan 

semangat dan dorongan kepada setiap karyawan. Akirnya dapat memudahkan 

perusahaan dalam mencapai tujuan serta mensejahterakan setiap karyawannya. 

Budaya organisasi merupakan hal penting yang harus diperhatikan karena hal ini 

telah terbukti untuk meningkatkan kinerja pegawai dalam beberapa penelitian. 

Awadh et al. (2013) menyatakan bahwa budaya memberikan pengaruh terhadap 

perusahaan dalam mencapai tujuan, hal ini diinisiasi oleh kinerja karyawan yang 

baik.  Ehtesham et al.  (2011) memperkuat pernyataan bahwa budaya organisasi 

memberikan pengaruh terhadap kinerja namun hal ini dapat dirasakan pada waktu 

jangka panjang. Sehingga sangat perlu budaya organisasi tersebut 

diimplementasikan dengan baik secara terus menerus. 

Di era saat ini setiap karyawan dituntut untuk dapat memberikan kinerja 

terbaiknya. Di sisi lain karyawan juga dituntut untuk memiliki motivasi dan 

pengalaman kerja dalam menjalankan peran serta fungsinya baik untuk 

individual maupun organisasi. Al Jasmi (2012) mengatakan bahwa motivasi 

merupakan hal penting yang harus ditingkatkan karena memberikan dampak besar 

terhadap peningkatan atau penurunan kinerja perusahaan. Theodora (2015) dalam 

penelitiannya menunjukan bahwa  motivasi dapat memberikan pengaruh kuat 

terhadap kinerja. Hasil penelitian ini dikuatkan oleh penelitian Setiawan (2015).  

Atas dasar tersebut PT HNR TBK memiliki sistem kepemimpinan yang 

sangat dinamis dimana wajib melakukan pergantian direktur manufacturing. 

Ini merupakan sistem yang diterapkan dari pusat. Dijabarkan bahwa 
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pergantian kepemimpinan setiap 2-3 tahun dilakukan untuk level jajaran 

board of director. Setiap pergantian atau rotasi direktur akan terjadi 

perubahan gaya kepemimpinan. Pimpinan perusahaan level direktur yang 

masih harus dipimpin oleh pekerja dari luar negeri. Mohan (2015) 

mengatakan rotasi pekerjaan adalah pendekatan desain pekerjaan yang banyak 

digunakan oleh banyak organisasi di berbagai tingkatan dan departemen. 

Rotasi pekerjaan ini teknik yang diikuti oleh organisasi untuk meningkatkan 

kinerja pekerja dan membuat mereka lebih berkomitmen terhadap kerja. Ini 

bertindak sebagai faktor motivasi dan membantu dalam pengembangan 

karyawan. Motivasi di antara karyawan dan memiliki efek positif terhadap 

motivasi karyawan dan pengembangan. Pergantian kepemimpinan sendiri 

diketahui dapat memberikan pengaruh terhadap kinerja dari para staff. 

Ravikumar (2013) dalam peneltiannya yang berjudul A Study on Impact of Team 

Work, Work Culture, Leadership and Compensation on Engagement Level of 

Employees in MSMES in India. Gaya kepemimpinan memberikan dampak 

terhadap kinerja karyawan. Setiap pemimpin memiliki tipe dan gaya 

kepemimpinan yang unik dalam meningkatkan kinerja dari pegawai lainnya.  

Berdasarkan data internal perusahaan, diketahui bahwa rotasi 

kepemimpinan masih perlu dikaji lebih dalam terkait besaran pengaruhnya 

terhadap kinerja pegawai. Selama tahun 2015-2016 rotasi kepemimpinan 

masih memberikan pengaruh yang berbeda terhadap masing-masing level 

pekerjaan di PT HNR TBK. Pada tahun 2015 terjadi rotasi kepemimpinan di PT 

HNR TBK, dimana hal tersebut diduga berpengaruh terhadap keseluruhan kinerja 

karyawan. Secara total diketahui karyawan PT HNR TBK yang masuk kategori 

low performance ditahun 2015 hanya sebanyak 10 orang atau sebesar 9.62 persen. 

Sementara pada tahun 2016 sebanyak 24 orang atau sebesar 22.22 persen. Pada 

golongan strong performance diketahui pada tahun 2015 sebanyak 78 orang atau 

sebesar 75 persen sementara pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 68 

orang atau sebesar 62.96 persen. Pada penilaian exceptional performance ditahun 

2015 dan 2016 diketahui memiliki jumlah karyawan yang sama sebanyak 16 

orang namun memiliki persentase berbeda 15.38 persen dan 14.81 persen.  

Proses rotasi direktur di PT HNR TBK telah terjadi lebih dari 34 tahun yang 

lalu. Diketahui  berdasarkan informasi para karyawan senior dimana proses 

pergantian direktur dilakukan paling lama adalah 2-3 tahun sekali. Pergantian 

yang terlalu cepat diduga oleh banyak karyawan berdampak pada implementasi 

manajemen sumber daya manusia yang tidak baik yang pada akhirnya 

mempengaruhi kinerja pegawai dan perusahaan. Oleh karena itu, penulis merasa 

perlu untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh rotasi kepemimpinan 

tersebut. Setiap dilakukan rotasi akan membawa gaya kepemimpinan yang baru 

hubungannya dengan implementasi budaya organisasi, motivasi kerja dan kinerja 

karyawan. 

 

 

Perumusan Masalah 

 

Gaya kepemimpinan yang berubah akibat dari rotasi kepemimpinan 

pada direktur PT HNR TBK dianggap menjadi hal penting yang 

mempengaruhi adanya perubahan implementasi budaya, motivasi kerja serta 
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kinerja karyawan di perusahaan. Saat ini budaya organisasi dianggap 

memiliki peranan penting bagi manajemen sebagai cara yang dapat 

meningkatkan kinerja dari karyawan PT HNR TBK. Seperti yang diketahui 

budaya organisasi PT HNR TBK yang merupakan multinasional company 

memiliki budaya yang berbeda dengan budaya perusahaan di Indonesia 

secara umumnya.  

Pada penerapannya budaya tersebut yang dibuat merupakan bentuk dari 

akulturasi dari budaya luar negeri dan budaya dalam negeri. Hal tersebut 

tentu saja memberikan suatu dampak yang nyata dalam aktivitas manajemen 

sumber daya manusia. Tentu saja ini dapat berdampak terhadap kinerja 

karyawan di PT HNR TBK. 

Di sisi lain motivasi dari setiap karyawan selalu mengalami fluktuasi di 

setiap masa pergantian pemimpin. Hal ini akan bisa mempengaruhi persepsi 

karyawan yang akan berujung dapat mempengaruhi kinerja dari karyawan itu 

sendiri. Berdasarkan uraian tersebut disusunlah beberapa rumusan masalah 

dalam penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap implementasi budaya 

PT HNR TBK?  

2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan  terhadap motivasi kerja 

karyawan  PT HNR TBK? 

3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan  terhadap kinerja karyawan  PT 

HNR TBK? 

4. Bagaimana pengaruh implementasi budaya  terhadap kinerja  karyawan PT 

HNR TBK? 

5. Bagaimana pengaruh motivasi  kerja terhadap kinerja karyawan  PT HNR 

TBK? 

6. Bagaimana implikasi manajerial dalam rangka meningkatkan kinerja 

karyawan PT HNR? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian yang 

dilakukan di PT HNR TBK sebagai berikut :  

1. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap implementasi budaya 

PT HNR TBK. 

2. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja 

karyawan PT HNR TBK. 

3. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT 

HNR TBK. 

4. Menganalisis pengaruh implementasi budaya terhadap kinerja karyawan PT 

HNR TBK. 

5. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT HNR 

TBK. 

6. Menyusun implikasi manajerial dalam rangka meningkatkan kinerja 

karyawan PT HNR TBK. 
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Manfaat Penelitian 

 

Penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi 

penulis, namun juga bagi perusahaan dan para pembaca umumnya. 

1. Bagi perusahaan : 

a. Hasil penelitian diharapkan dapat feedback bagi PT HNR TBK. 

b. Mengetahui sejauh mana rotasi kepemimpinan berdampak baik pada 

karyawan dan perusahaan. 

c. Perusahaan dapat memperoleh alternative kebijakan perbaikan terhadap 

keputusan untuk melakukan sistem rotasi terhadap direktur dan manajer. 

2. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan : 

a. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk memberikan referensi bagi 

penelitian selanjutnya khususnya gaya kepemimpinan. 

b. Sebagai sarana untuk mencari perkembangan hal baru di bidang 

manajemen sumber daya manusia. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup pada penelitian ini disusun berdasarkan beberapa hal 

penting sesuai rumusan masalah yaitu gaya kepemimpinan, implementasi budaya, 

motivasi kerja, kinerja karyawan pada PT HNR TBK. Proses analisis yang 

digunakan structural equational modeling PLS. 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA  

Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu yang mempelajari bagaimana 

membuat manusia produktif dalam perusahaan, membuat pekerjaan, kelompok 

kerja, membantu karyawan yang memiliki kemampuan berkembang, mencarikan 

cara untuk dapat mengembangkan kinerja karyawan dan memberikan konpensasi 

kepada mereka atas kerja kerasnya dalam bekerja Bohlander dan Snell (2010).  

Dalam rencana accelerasi pengembangan dan pembangunan di semua 

bidang, maka perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan itu 

menjadi syarat yang paling penting, Notoatmodjo (2009). Manajemen sumber 

daya manusia adalah sebuah proses yang dilakukan mulai dari awal sampai 

akhir untuk mencari, melatihnya dalam memenuhi standar yang diharapkan, 

kemudian dilakukan penilaian, memberikan imbalan, hubungan kerja dijaga 

dengan baik, kesehatan dan keamanan diperhatikan, dan yang paling penting 

adalah berlaku adil kepada karyawan Dessler (2015). 

Ilmu dan seni yang menata hubungan dan kontribusi karyawan  agar 

efektif dan efisien dalam membantu perusahaan, karyawan, dan masyarakat 

agar tujuan tercapai, Hasibuan (2012). Sementara Mathis dan Jackson (2006) 

mengatakan, manajemen SDM adalah sistem resmi yang dirancang dalam 

sebuah organisasi dalam memastikan bakat dari karyawan agar lebih efektif 
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