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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang 

Persoalan kebutuhan memperoleh sumber daya manusia yang unggul 

dan profesional sangat diharapkan banyak badan usaha dan perusahaan di 

Indonesia untuk bisa bersaing pada era globalisasi, membuat dunia industri 

menghadapi tantangan yang berat untuk dapat bersaing baik secara regional, 

nasional maupun internasional. Ketatnya persaingan dan tuntutan 

profesionalitas karyawan yang semakin tinggi menimbulkan banyaknya 

tekanan-tekanan yang harus di hadapi individu dalam lingkungan kerja. 

Sumber daya manusia adalah faktor kunci dalam mencapai tujuan organisasi. 

Ini berarti, bahwa manusia merupakan sumber daya strategis dalam semua 

aktivitas organisasi. Untuk itu, sumber daya manusia perlu di rencanakan, 

memilah strategi-strategi yang tepat dengan tujuan yang telah ditetapkan, 

serta konsisten dalam pelaksanaannya secara berkala sehinggga dapat 

meningkatkan kinerja (performance) organisasi dimana sumber daya manusia 

tersebut berada. 

Keberadaan sumber daya manusia di dalam perusahaan memiliki 

bagian penting dalam suatu proses kerja dan pencapaian. Tenaga kerja 

memiliki potensi yang besar untuk menjalankan  aktivitas perusahaan. 

Perusahaan dan karyawan merupakan dua hal yang saling membutuhkan. Jika 

karyawan berhasil membawa kemajuan bagi perusahaan, keuntungan yang 
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diperoleh akan menguntungkan kedua belah pihak. Bagi karyawan, 

keberhasilan merupakan aktualisasi potensi diri  sekaligus peluang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi perusahaan, keberhasilan 

merupakan sarana menuju pertumbuhan dan perkembangan perusahaan.  

Keberhasilan perusahaan tidak lepas dari kinerja karyawan yang bagus. 

Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang penting bagi kemajuan 

perusahaan. Tinggi rendahnya kinerja karyawan berdampak pada kinerja 

perusahaan. Menurut Hasibuan (2012), “ Kinerja merupakan hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya didasarkan atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan serta 

waktu.” Sedangkan menurut Suyadi (dalam Cahyana dan Jati, 2017), “Kinerja 

(performance) , yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau 

kelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung 

jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan 

secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. 

Ada beberapa hal yang di indikasikan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

di antaranya kepemimpinan, motivasi, kompetensi dan lingkungan kerja.” 

Dalam lingkungan kerja suatu organisasi diperlukan pemahaman yang 

tepat tentang cara-cara bertindak dan berperilaku yang baik dalam organisasi. 

Budaya organisasi sering diartikan sebagai seperangkat nilai-nilai, keyakinan-

keyakinan, atau norma-norma yang telah lama dianut bersama oleh para 

anggota organisasi (karyawan), sebagai pedoman perilaku dan memecahkan 

masalah-masalah organisasinya (Sutrisno, 2010). Implikasi yang mendasar 
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adalah bahwa kehadiran dan keberadaan seseorang sebagai anggota 

organisasi hanya akan diterima oleh berbagai pihak lain seperti atasan 

langsung, manajemen, dan rekan kerja apabila yang bersangkutan mau, 

mampu, serta bersedia melakukan berbagai jenis penyesuaian dalam tindakan 

dan perilakunya sehingga mencerminkan penerimaan tentang budaya 

organisasi.  

Meningkatkan kinerja karyawan dapat tercapai jika variabel-variabel 

yang mempengaruhinya dapat dikelola dengan baik dan diterima oleh semua 

karyawan di dalam suatu perusahaan. Salah satu elemen yang bernilai penting 

dalam meningkatkan kinerja karyawan adalah kepemimpinan (leadership). 

Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan yang baik untuk 

mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapi tujuannya. Menurut 

Siagian (2008), “Peran pemimpin yang kondusif adalah pemimpin yang 

mampu memberi dukungan dan menjadi tauladan untuk karyawannya demi 

mewujudkan hasil tujuan pencapaian organisasi tersebut.”.  

Gaya kepemimpinan merupakan perilaku yang digunakan pemimpin 

untuk mempengaruhi bawahannya. Gaya kepemimpinan transformasional 

merupakan pemimpin yang menginspirasi para pengikutnya untuk 

mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka dan memiliki kemampuan 

mempengaruhi yang luar biasa (Robbins, 2017). Dengan gaya  kepemimpinan 

transformasional, para pengikut merasakan kepercayaan, kekaguman, 

kesetiaan dan penghormatan terhadap pemimpin, dan mereka termotivasi 
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untuk melakukan lebih daripada yang ditetapkan. Menurut Bass (dalam Yulk, 

2005) kepemimpinan transformasional lebih meningkatkan motivasi dan 

kinerja. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah disiplin kerja. 

Disiplin kerja merupakan sikap atau kesediaan seorang karyawan untuk 

melakukan dan menaati aturan-aturan yang ditetapkan oleh perusahaan. 

Karyawan dengan disiplin kerja yang baik diharapkan mampu melaksanakan 

dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

efektif dan efisien serta tepat pada waktunya. Menurut Saigan (dalam 

Wiratama dan Sintaasih, 2013) disiplin merupakan tindakan manajemen 

untuk mendorong para anggota memenuhi tuntutan berbagai ketentuan yang 

harus ditaati dan standar yang harus dipenuhi . Disiplin kerja karyawan tidak 

hanya dilihat dari absensi, tetapi juga bisa dilihat dari sikap karyawan tersebut 

dalam melaksanakan pekerjaan. Ketaatan dalam melaksanakan aturan-aturan 

yang ditentukan atau diharapkan oleh organisasi atau perusahaan dalam 

bekerja, dengan maksud agar tenaga kerja melaksanakan tugasnya dengan 

tertib dan lancar, temasuk penahanan diri untuk tidak melakukan perbuatan 

yang menyimpang dari peraturan. Seseorang yang mempunyai kedisiplinan 

cenderung   bekerja sesuai dengan perturan dan kewajiban yang dibebankan 

kepadanya. Pada penelitian (Wiratama & Sintaasih, 2013) diketahui bahwa 

kepemimpinan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja karyawan.  

Saat ini organisasi banyak menghadapi tantangan dalam manajemen 

sumber daya manusia. Itulah sebabnya pengelolaan dan pengembangan SDM 
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berbasis kompetensi perlu di aplikasikan secara profesional. Dengan 

diberlakukannya Masyarakat Ekonomi Asean atau MEA pada tahun 2015, 

yang menuntut sumber daya manusia dalam organisasi untuk siap 

menghadapi pasar bebas dengan masuknya tenaga kerja asing.  

Salah satu perusahaan multinasional yang mendirikan pabrik di 

Indonesia adalah Kawasan Industri EJIP yang berda di Cikarang. EJIP itu 

sendiri adalah singkatan dari East Jakarta Industrial Park, kawasan industri 

privat yang didirikan oleh investor dari Jepang pada tahun 1990. Jadi, 

perusahaan dalam EJIP seluruhnya adalah milik Jepang. Sebagai kawasan 

industri industri swasta pertama dengan investasi asing dari Jepang, EJIP 

telah menunjukkan kegiatan dan menjadi panutan utama kawasan industri di 

wilayah Bekasi, yang menyediakan fasilitas lengkap untuk mendukung 

kebutuhan pelanggan. Hingga 2017 tercatat ada 101 perusahaan yang 

terdaftar dalam EJIP, dimana 82 perusahaan masuk dalam industri 

manufaktur dan 19 service companies dengan luas kawasan EJIP ± 320 ha 

(Sumber: http://www.ejip.co.id/profiles/view/10-outline.html/11). 

PT. Kawai berdiri ditengah kawasan industri EJIP yang kebanyakan 

adalah penghasil produk elektronik dan menjadi supplier dibeberapa 

perusahaan EJIP seperti Epson, Panasonic, dan Mitsubishi. Permintaan 

barang elektroknik terus meningkat seiring berkembangnya zaman, 

dibuktikan oleh peningkatan pendapatan PT. Kawai dari tahun 2015 sebesar 

3,580 (Millions of JP Yen) menjadi 3,820 (Millions of JP Yen) pada tahun 

2016 (Sumber: www.kawai.co.company). Sekarang segala hal telah 

Pengaruh Budaya Organisasi..., Clarazia Olga, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 
6 

 

dipermudah dengan adanya teknologi yang canggih, saat ini  telah hadir pula 

alat presentasi seperti proyektor LCD (Liquid Crystal Display). Hampir 

seluruh institusi telah menggunakan LCD dari mulai sekolah, universitas, 

kantor, kegiatan seminar, dan bahkan dalam rumah tangga sudah 

menggunakan LCD sekedar untuk menonton bersama keluarga. 

Kawasan EJIP memiliki karyaawan WNI dan WNA. Karyawan asing 

yang bekerja di beberapa perusahaan dalam EJIP harus mampu beradaptasi 

dengan budaya di Indonesia, berkomunikasi dengan antar karyawan dan 

pimpinan. Begitupun sebaliknya, karyawan Indonesia harus mampu 

beradaptasi dengan pekerja asing dan pimpinan mereka yang mayoritas warga 

negara Jepang dengan cara memimpin perusahaannya relatif berbeda dengan 

pemimpin lokal. Disiplin kerja dituntut perusahaan, mengingat hampir 

seluruh pimpinan di EJIP adalah orang Jepang dimana mereka terkenal 

dengan tingkat disiplin yang tinggi.  

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul Pengaruh Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan 

Tranformasional, dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada EJIP 

Cikarang. 

 

 

 

 

 

Pengaruh Budaya Organisasi..., Clarazia Olga, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 
7 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut; 

1. Apakah Budaya Organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. 

EJIP Cikarang ? 

2. Apakah Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan PT. EJIP Cikarang? 

3. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT. EJIP 

Cikarang? 

4. Apakah Budaya Organisasi, Gaya Kepemimpinan Transformasional, dan 

Disiplin Kerja berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja 

karyawan PT. EJIP Cikarang? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan yang digunakan peneliti terhadap perumusan masalah adalah 

pada budaya organisasi, gaya kepemimpinan transformasional, dan disiplin 

kerja. Obyek yang menjadi sampling adalah PT. EJIP Cikarang. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial budaya organisasi terhadap 

kinerja karyawan di PT. EJIP Cikarang. 

2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja karyawan di PT. EJIP Cikarang. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. EJIP Cikarang. 

4. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan budaya organisasi, gaya 

kepemimpinan transformasional, dan disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan di PT. EJIP Cikarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat untuk  Manajer HRD Perusahaan 

Diharapkan penelitian ini  dapat memberikan informasi dalam 

pengelolaan SDM atau karyawan serta segala kebijakan pengambilan 

keputusan untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. EJIP Cikarang 

dengan aspek-aspek SDM secara lebih baik. 

2. Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia 

Menambah literatur dan informasi serta referensi MSDM yang 

berkaitan dengan kinerja karyawan dalam lingkungan bisnis industri 

manufaktur. 

3. Bagi Peneliti/Akademisi 

a. Untuk mengetahui aplikasi ilmu MSDM dalam obyek penelitian 

industri manufaktur dalam bidang sumber daya manusia khususnya 

mengenai kinerja karyawan. 

b. Sebagai syarat memenuhi kelulusan Sarjana (S1) di Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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