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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Sumber daya manusia dalam suatu organisasi memiliki peranan yang 

sangat penting, karena tanpa didukung sumber daya manusia yang baik 

suatu organisasi akan mengalami kesulitan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Untuk mengatasi hal tersebut, sudah selayaknya suatu organisasi 

memandang karyawan tidak sebagai beban bagi organisasi, melainkan 

sebagai aset utama bagi organisasi. Salah satu landasan dalam suatu 

organisasi adalah kinerja organisasi. Kinerja organisasi sangat tergantung 

dengan kinerja sumber daya manusianya. Jadi semakin tinggi kinerja 

Sumber Daya Manusia, maka semakin tinggi pula kinerja organisasi.  

Menurut Mangkunegara (2009) “Kinerja adalah hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Atau dapat dikatakan bahwa kinerja adalah suatu hasil yang 

dicapai seseorangdalam melaksanakan tugas-tugas yang didasarkan pada 

kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu menurut standar dan 

kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya”.  

Banyak studi yang membahas kinerja karyawan oleh beberapa peneliti, 

dengan objek penelitiannya dilingkungan swasta. Hasil penelitian 

dilingkungan swasta menunjukkan bahwa kinerja dipengaruhi oleh 
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kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja dan disiplin kerja, dari peneliti 

Nicko, (2003). disiplin kerja dan komitmen organisasi, dari peneliti Aprillia, 

(2011). Komitmen organisasi, dari peneliti Adiftiya, (2014). Lingkungan 

kerja, disiplin kerja, dari peneliti Suwondo dan Sutanto, (2015). Etos kerja, 

intensif dan pengembangan karir, dari peneliti Dewi, (2015). 

Maksud penelitian ini menguji kembali variabel pada penelitian 

Aprillia (2011) yang menggunakan variabel lingkungan kerja, disiplin kerja 

dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Namun dalam 

penelitian ini, variabel disiplin kerja di gantikan dengan variabel 

pengembangan karir. dengan alasan disiplin kerja telah sering dilakukan 

dilingkungan KPH banyumas. Penelitian ini juga berharap agar memperoleh 

nilai R
2 

yang lebih baik dari penelitian sebelumnya, serta mencoba  

mengaplikasikan penelitian ini pada lingkungan pemerintahan yaituKPH 

(Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banyumas Timur yang belum pernah diteliti 

sebelumnya. Penjelasan variabel penelitian akan dijelaskan pada alenia 

berikutnya. 

Menurut Zurnali (2010). “Komitmen organisasi ialah sikap karyawan 

yang tertarik dengan tujuan, nilai dan sasaran organisasi yang ditunjukan 

dengan adanya penerimaan individu atas nilai dan tujuan organisasi serta 

memiliki keinginan untuk berafiliasi dengan organisasi dan kesediaan 

bekerja keras untuk organisasi sehingga membuat individu betah dan tetap 

ingin bertahan di organisasi tersebut demi tercapainya tujuan dan 

kelangsungan organisasi”. Dampak dari komitmen yang baik adalah 
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menciptakan karyawan dengan komitmen yang tinggi tetap tinggal dengan 

organisasi karena mereka mengenal organisasi dan terikat untuk tetap 

tinggal menjadi anggota organisasi dalam mencapai tujuan organisasi. Hal 

tersebut tentunya dapat meningkatkan kinerja karyawan 

Menurut Mangkunegara (2009). “Pengembangan karir adalah aktivitas 

kepegawaian yang membantu pegawai merencanakan karir masa depan 

mereka di organisasi agar organisasi dan pegawai yang bersangkutan dapat 

mengembangkan diri secara maksimum”. Dampak dari pengembangan karir 

yaitu untuk memperbaiki dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan 

pekerjaan agar semakin mampu memberikan kontribusi terbaik dalam 

mewujudkan tujuanbisnis organisasi/perusahaan. Hal tersebut tentunya dapat 

meningkatkan Kinerja karyawan. 

Menurut Sutrisno (2009) “lingkungan kerja adalah keseluruhan sarana 

dan prasarana kerja yang ada di sekitar karyawan yang sedang melakukan 

pekerjaan yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan”. Dampak dari 

lingkungan kerja yang baik adalah menciptakan rasa nyaman serta dapat 

menjamin karyawan bersemangat dalam bekerja. Hal tersebut tentunya dapat 

meningkatkan Kinerja karyawan. 

Alasan peneliti mengambil obyek dilingkungan pemerintahan yaitu 

KPH (Kesatuan Pemangkuan Hutan) Banyumas Timur yang mana dari 

peneliti sebelumnya memilih obyek dilingkungan swasta sehingga peneliti 

tertarik untuk mengaplikasikan dilingkungan pemerintahan. Dengan 
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menggabungkan variabel-variabel yang telah signifikan pengaruhnya 

terhadap kinerja 

Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perum Perhutani) Banyumas 

Timur sebagai suatu perusahaan dengan sifat usaha sebagai penyedia 

pelayanan bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan 

dimana dalam pengelolaan hutannya berdasarkan pada prinsip pengelolaan 

dan kelestarian sumber daya hutan. Hal tersebut tercantum pada peraturan 

pemerintah nomor 72 tahun 2010 tentang PerusahaanUmum (Perum) 

Kehutanan Negara. Luas wilayah kerja : 46.450,26 ha dan berada dalam 4 

(empat) wilayah administratif yaitu: Kabupaten Banyumas, Banjarnegara, 

Purbalingga dan Cilacap. 

Berdasarkan latar belakang yang yang dikemukakan, maka penelitian 

ini diberi judul PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, 

PENGEMBANGAN KARIR DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN DI KESATUAN PEMANGKUAN HUTAN 

(KPH)BANYUMAS TIMUR. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : 

1. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara komitmen organisasi 

dengan kinerja karyawan KPH Banyumas Timur ? 

2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara pengembangan karir 

dengan kinerja karyawan KPH Banyumas Timur ? 
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3. Apakah terdapat pengaruh secara parsial antara lingkungan kerja dengan 

kinerja karyawan KPH Banyumas Timur ? 

4. Apakah variabel komitmen organisasi, pengembangan karir dan 

lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan 

KPH Banyumas Timur ? 

1.3. Pembatasan Masalah  

Adapun batasan-batasan yang yang peneliti gunakan adalah sebagai berikut: 

1. Masalah dibatasi pada variabel komitmen organisasi, pengembangan karir, 

lingkungan kerja dan kinerja karyawan. 

2. Responden dalam penelitian ini adalah Pegawai negeri KPH Banyumas 

Timur. 

1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan di KPH Banyumas Timur. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja 

karyawan di KPH Banyumas Timur. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

di KPH Banyumas Timur. 
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4. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi, pengembangan karir 

dan lingkungan kerja secara bersama terhadap kinerja karyawan KPH 

Banyumas Timur 

1.5. Manfaat Penelitian 

1. Bagi KPH Banyumas Timur 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah 

pada KPH banyumas timur khususnya untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dalam pengelolaan SDM. 

2. Bagi Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

bacaan sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh 

komitmen organisasi, pengembangan karir dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan di KPH Banyumas Timur. 

3. Bagi Peneliti 

a. Memahami aplikasi dari sumber daya manusia khususnya 

permasalahan kinerja dengan komitmen organisasi, pengembangan 

karir dan lingkungan kerja KPH Banyumas Timur. 

b. Sebagai syarat lulus Sarjana Manajemen S1 dari Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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