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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

  PT. Baliwong Indonesia adalah sebuah perusahaan yang beroperasional 

pusat di Surabaya dan Jawa Timur di bidang penyediaan jasa SDM (Sumber Daya 

Manusia). Penyediaan jasa SDM ini meliputi pekerjaan yang diijinkan sesuai Ijin 

Operasional yang berlaku, yaitu tenaga pelaksana mulai tenaga kebersihan, 

tenaga keamanan, tenaga pemasaran, tenaga operasional sampai tenaga 

administrasi. Perusahaan keluarga ini berdiri pada bulan Juni 2010 di Surabaya 

dengan legalitas melalui Kantor Notaris Anggraeni Surabaya. Pengesahan 

dilakukan juga dari pihak Kementerian Kehakiman Republik Indonesia pada 

tanggal 23 Maret 2011 dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik 

Indonesia Nomor: AHU-14799.AH.01.01 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Badan 

Hukum Perseroan. Namun secara sejarah, perusahaan sudah berdiri mulai pada 

tahun 2004 berbentuk commanditaire vennootschap atau CV dengan pendiri dan 

pemilik yang sama yang akhirnya berubah status badan hukum menjadi Perseroan 

Terbuka (PT). 

PT. Baliwong Indonesia termasuk perusahaan non-pemerintah atau 

swasta yang dapat dikategorikan sebagai perusahaan keluarga karena struktur 

organisasi dan kepemilikan sahamnya melibatkan anggota keluarga. Menurut teori 

dari Robert G. Donnelley dalam bukunya “The Family Business” suatu organisasi 

dinamakan perusahaan keluarga apabila minimal ada keterlibatan dua generasi 

dalam keluarga itu dan mereka mempengaruhi kebijakan perusahaan. Sedangkan 

menurut Harms (2014) sebuah perusahaan dianggap sebagai bisnis keluarga 
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ketika telah diidentifikasi erat dengan setidaknya dua generasi dari keluarga dan 

ketika generasi kedua telah memiliki pengaruh dalam menentukan kebijakan di 

dalam perusahaan. 

Sesuai akta yang tertulis, tercantum organisasi yang tersusun adalah Drs. Heri 

Eko Wahyudi adalah pendiri dan sebagai direktur utama serta pemilik saham 

dominasi sebesar 70%, dan sisanya adalah istri serta anak sebagai generasi 

penerus. Saat penelitian ini ditulis, perusahaan sudah memiliki hampir 1.500 

karyawan yang tersebar di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Mulai dari perusahaan 

berbentuk CV hingga 2019 ini, data statistik pekerja adalah meningkat dan pekerja 

yang lama tetap bekerja sampai saat ini dengan loyal. Hal ini salah satu bukti positif 

dari dampak gaya kepemimpinan pendiri serta direktur utama perusahaan ini.  

Salah satu contoh kerja dari perusahaan ini adalah menyalurkan 200 orang 

operator mesin penyulam untuk pabrik nilon terpal di daerah Gedangan, Sidoarjo. 

Ada juga distributor besar barang kebutuhan sehari - hari di Jalan Kenjeran 

Surabaya yang bekerja sama dengan PT. Baliwong Indonesia dalam menyalurkan 

150 orang Driver truk dan tenaga Helper.  

Perkembangan perusahaan juga meningkat seiring dengan bertambahnya 

jumlah client yang bertambah, juga jumlah karyawan yang berujung pendapatan 

atau omzet meningkat. Berikut data pendapatan 5 tahun terakhir. 

      Tabel 1.1 Pendapatan Bruto Perusahaan Periode 2013 - 2017 

Pendapatan Bruto Perusahaan per Tahun (Rupiah) 

2013 2014 2015 2016 2017 

4.605.000.000 5.100.250.300 8.616.716.220 19.153.585.016 21.765.015.975 

   Sumber : Data diolah oleh penulis 

Adanya kenaikan pendapatan bruto pada tahun 2015-2016 sebesar 220% 

adanya peningkatan kualitas perusahaan yang membaik dan adanya faktor 
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kemajuan teknologi dan aturan dalam sistem tender atau lelang elektronik (e-

procurement). Dengan adanya sistem e-procurement perusahan dimudahkan 

dalam mengikuti berbagai lelang pekerjaan di semua daerah Indonesia, 

khususnya Jawa Timur dan Jawa Tengah. 

Di awal tahun 2018 pemilik perusahaan merencanakan pengembangan 

usahanya di bidang property dan kuliner. Akan ada recruitment sejumlah karyawan 

baru di bidang usaha tersebut. Untuk tetap memiliki karyawan dengan kinerja yang 

distandarkan oleh perusahaan maka pemilik usaha perlu memperhatikan dan 

mempertahankan gaya kepemimpinannya. Sejalan dengan pengembangan usaha 

tersebut, perusahaan mulai menyiapkan SDM yang mendukung dengan 

melakukan pemberian sejumlah reward/kompensasi untuk meningkatkan kinerja 

karyawan PT Baliwong Indonesia. Upaya untuk menjaga keberlangsungan kinerja 

yang baik merupakan tugas pemimpin untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Kompensasi juga merupakan faktor yang sangat penting bagi karyawan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan untuk meningkatkan poduktivitas. Tidak hanya itu, 

kompensasi juga memberikan kepuasan tersendiri kepada karyawan dengan cara 

bekerja lebih baik, minimnya kemangkiran dan tingkat absensi yang rendah.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Menurut Nawa et al (2017), perusahaan yang baik dapat terlihat dari 

keberhasilan mengelola sumber daya manusianya. Bagi perusahaan, mengelola 

sumber daya manusia bukan hal yang mudah karena melibatkan elemen di 

dalamnya, seperti karyawan, pemimpin, stakeholder serta sebuah sistem yang ada 

di dalam perusahaan. Sistem yang dimiliki oleh perusahaan tidak akan bermanfaat 

bagi perusahaan itu jika kurangnya dukungan sumber daya manusia yang baik. 

Terdapat beberapa hal yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk membentuk 

sumber daya manusia yang baik dan berkualitas. Pemberian kompensasi, budaya 
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organisasi, serta adanya gaya kepemimpinan yang baik sehingga berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. Seperti yang diungkapkan Satriowati et al (2016) 

beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja di antaranya seperti gaya 

kepemimpinan, kompensasi, komunikasi dan sebagainya. Kompensasi yang 

diberikan perusahan, baik kompensasi langsung maupun tidak langsung bertujuan 

untuk meningkatkan semangat dan kepuasan karyawan dalam bekerja guna 

mempertahankan karyawan dalam hal bentuk penghargaan oleh perusahaan 

kepada karyawan. Upah, gaji dan insentif termasuk ke dalam jenis kompensasi 

langsung yang diberikan oleh PT. Baliwong Indonesia kepada karyawannya 

karena karyawan secara langsung memperoleh imbalannya dalam bentuk uang. 

Sedangkan kompensasi finansial yang sifatnya tidak langsung adalah program 

kesejahteraan sosial seperti asuransi kesehatan, program pensiun, fasilitas kantor, 

dan berbagai bentuk cuti seperti cuti hari raya dan cuti tahunan merupakan 

kompensasi finansial tidak langsung yang diterima karyawan. Hal ini karena 

perusahaan tetap membayarkan dana untuk kompensasi tersebut, namun diterima 

dalam bentuk lain oleh karyawannya. Misalnya untuk cuti, karyawan diberikan 

waktu untuk tidak bekerja dan bisa menikmati waktunya namun perusahaan tidak 

memotong gajinya. Kepuasan dan kinerja karyawan juga dapat dipengaruhi oleh 

gaya kepemimpinan (Ilmawan dan Noermijati, 2012). Seorang pemimpin harus 

mampu beradaptasi dengan karyawan dan menerapkan strategi-strategi yang baik 

untuk menjalankan visi dan misi sebuah perusahaan.  

Di sisi lain, gaya kepemimpinan dari direktur perusahaan ini sangat 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Karena terbukti banyak pekerja yang usia 

kerjanya sudah lebih dari 5 tahun. Kemudian berdasarkan data fakta, selama 14 



	
	 	

	

5	

tahun semenjak perusahaan didirikan jumlah karyawan mengalami peningkatan 

yang progresif. Total karyawan di tahun 2018 ini sudah mencapai 1.475 orang. 

 

Tabel 1.2 Jumlah Karyawan Berdasarkan Jabatan 

Direksi dan 

Tim 

Admin 

Pusat 
Supervisor 

Tenaga Pelaksana 

Lapangan 

10 Orang 30 Orang 60 Orang 1.375 Orang 

       Sumber : Data Karyawan PT. Baliwong Indonesia per Januari 2019 

 

Dari tabel di atas, tenaga supervisor dipilih menjadi obyek penelitian ini 

dengan alasan jabatan supervisor adalah yang paling bersingungan langsung 

dengan pimpinan utama perusahaan, karena secara garis strukrutural supervisor 

ada di bawah langsung garis direksi dan tim. Sehingga yang paling cepat 

merespon keputusan strategis perusahaan dari direksi dan timnya adalah 

karyawan berjabatan supervisor. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan sarana untuk meningkatkan 

kualitas manusia, peranan pemimpin organisasi sangat penting pada sumber daya 

manusia karena sangat berpengaruh untuk meningkatkan kinerja, kedisiplinan, 

dan kinerjanya yang maksimal. Dalam peningkatkan kinerja pegawai diperlukan 

analisis faktor-faktor yang mempengaruhinya dengan memperhatikan kebutuhan 

dari para pegawai, diantaranya adalah terbentuknya budaya organisasi yang baik 

dan terkoordinasi. Mengenai budaya organisasi dalam sebuah organisasi tidak 

akan berkembang menjadi organisasi yang maju tanpa memperkokoh fondasi 

budayanya, setelah budaya kuat maka berpengaruh besar terhadap strategi yang 

dijalankan untuk mencapai tujuan perusahaan.  
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Susanto (2006) mengatakan untuk menciptakan kinerja karyawan yang efektif 

dan efisien demi kemajuan organisasi maka perlu adanya budaya organisasi 

sebagai salah satu pedoman kerja yang bisa menjadi acuan karyawan untuk 

melakukan aktivitas organisasi. Setiap organisasi maupun perusahaan berusaha 

untuk meningkatkan kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi yang 

telah ditetapkan. Banyak perusahaan atau organisasi yang mencoba berbagai 

cara untuk meningkatkan kinerja karyawan menjadi lebih efektif dan efisien, 

misalnya melalui pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi, motivasi, serta 

menciptakan lingkungan kerja yang baik. 

PT. Baliwong Indonesia  juga tidak ingin ketinggalan dalam membangun 

budaya organisasi yang efektif guna menciptakan hasil kerja, disiplin kerja dan 

kualitas kerja pegawai yang lebih baik. Perusahaan dituntut untuk memiliki visi dan 

misi yang jelas agar strategi dan setiap komponen di dalamnya juga dituntut  dapat 

direalisasikan. Visi dan misi inilah yang kemudian melahirkan nilai-nilai yang 

diyakini oleh anggota dan mencerminkan budaya organisasi. PT. Baliwong 

Indonesia adalah perusahaan keluarga. Budaya perusahaan sebuah perusahaan 

keluarga memang sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai keluarga sang pemilik. 

Sehingga latar belakang budaya sang pemilik akan sangat menentukan warna 

budaya organisasi perusahaan. PT. Baliwong Indonesia yang telah berusia hampir 

empat belas tahun (ditinjau dari pertama kali berdirinya perusahaan berbentuk CV 

di 2004) ini berbudaya paternalistik. Perusahaan yang dikelola oleh generasi 

pertama tersebut, di dalamnya hidup nilai-nilai yang mendukung kepentingan 

keluarga. Nilai-nilai yang mendukung kepentingan keluarga cenderung melahirkan 

para pimpinan perusahaan yang sangat dominan dalam berbagai aspek 

kehidupan perusahaan. Nilai-nilai yang hidup dalam budaya paternalistik teryata 
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kurang memberi suasana kondusif bagi pengembangan sumber daya manusia, 

terutama bagi karyawan manajerial non-keluarga. Di PT. Baliwong Indonesia 

pemimpin kurang mempercayai para bawahan non-keluarga dan mereka kurang 

bersedia mendelegasikan sebagian otoritasnya. Oleh karena itu sebagian besar 

karyawan manajerial merasa bahwa tugas pekerjaannya lebih banyak bersifat rutin 

dan teknis dari pada tugas-tugas yang membutuhkan kemampuan manajerial. 

Terlihat bahwa keahlian para staf yang bersifat manajerial di perusahaan ini dapat 

dikatakan kurang. Sedangkan pengembangan karyawan melalui pendidikan juga 

lebih banyak bersifat teknis. Dalam kondisi budaya seperti di atas, pengembangan 

sumber daya manusia di PT. Baliwong Indonesia belum dikelola dengan baik. 

Untuk terciptanya suasana kondusif bagi pengembangan sumber daya manusia 

maka pimpinan puncak harus memiliki keyakinan bahwa sumber daya manusia 

perusahaan merupakan penentu keberhasilan perusahaan yang akan dicerminkan 

dalam strategi perusahaan.  Dalam observasi ini ditemukan pula bahwa dalam 

budaya paternalistik pada perusahaan keluarga, faktor - faktor like and dislike serta 

kesetiaan terhadap keluarga (pemilik) merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi penilaian terhadap karyawan dan seringkali menentukan karier 

mereka di dalam perusahaan. Sosok karyawan yang baik dalam sebuah 

perusahaan yang berbudaya paternalistik adalah sosok penurut yang 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan tekun dan setia tanpa membantah. Oleh 

karena pemimpin puncak sangat dominan dalam segala aspek kehidupan 

perusahaan, maka gaya kepemimpinan yang paling sesuai untuk memperkuat 

budaya yang mendapat dukungan karyawan adalah gaya kepemimpinan yang 

memiliki sifat merakyat, dekat dengan karyawan di semua level, sehingga mampu 
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menyatu dengan karyawan yang pada gilirannya akan mendapat dukungan semua 

karyawan di semua level. 

Berdasarkan hasil observasi dengan metode pengamatan langsung yang 

telah dilakukan oleh peneliti pada tanggal 23-25 Januari 2019. Ditemukan 

beberapa masalah, yaitu: (1) Beberapa pegawai masih kurang bertanggung jawab 

terhadap tugas dan tanggung jawab yang di amanahkan kepadanya. Seperti 

terlihat masih banyaknya pegawai suka melalaikan pekerjaannya, mengobrol 

dengan pegawai lain saat jam kerja. (2) Beberapa pegawai masih terlihat terlambat 

datang kerja dan meninggalkan kantor pada saat jam kerja. (3) Kinerja pegawai 

masih belum sesuai dengan harapan perusahaan. Misalnya pegawai belum 

mampu memenuhi target selesainya tugas yang di-deadline. (4) Pegawai 

cenderung bermalas-malasan ketika tidak ada pimpinan. Kurangnya kesadaran 

pemimpin akan pentingnya budaya organisasi berdampak pada kinerja karyawan 

yang tidak stabil, seperti yang sudah terjadi yaitu sering terjadi pergantian 

karyawan di PT. Baliwong Indonesia. 

Setiap perusahaan tidak akan pernah lepas dari hal pemberian balas jasa atau 

kompensasi yang merupakan salah satu faktor penting dalam menciptakan 

motivasi kerja karyawan. Sangat penting untuk menciptakan hubungan kerjasama 

yang baik antara karyawan dengan pimpinan. Bila hubungan terjalin baik maka 

sangat mudah mencapai tujuan perusahaan. Bagaimana agar tercipta hubungan 

kerjasama yang harmonis? Tentunya kedua pihak harus saling mengerti tentang 

kepentingan dan kebutuhan masing-masing. Kebutuhan karyawan akan terpenuhi 

melalui pekerjaannya. Dan melalui pekerjaan yang dilakukan tentunya karyawan 

berharap mendapatkan kompensasi yang sesuai atas kontribusinya bagi 

perusahaan. Kompensasi non finansial dapat berupa pujian dan lingkungan kerja 
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yang kondusif. Sedangkan dalam bentuk finansial berupa gaji / upah, insentif, 

tunjangan dan bonus. Berikut merupakan data kompensasi berupa besaran gaji, 

uang makan, transport dan tunjangan yang diterima karyawan tetap PT. Baliwong 

Indonesia per bulannya 

 

      Tabel 1.3 : Data Kompensasi Bulanan Supervisor PT. Baliwong Indonesia 

 Sumber: Data yang diolah peneliti 

 

Tabel 1.3 merupakan gambaran dari kompensasi Supervisor PT. Baliwong 

Indonesia jika dilihat dari indikator gaji yang diterima per bulannya. Tujuan 

ditampilkannya data tersebut untuk memastikan jumlah upah / gaji sesuai dengan 

indikasi kompensasi yang baik atau mungkin sebaliknya diduga ada 

ketidaksesuaian beban kerja dan gaji yang diterima.  

  Kenaikan upah/gaji secara konseptual merupakan rahasia perusahaan, tetapi 

jika dilihat secara umum job grade akan mempengaruhi upah/gaji yang diterima 

oleh karyawan tersebut. Semakin tinggi job grade seorang karyawan, maka 

upah/gaji yang didapat ikut naik dengan perhitungan dari PT. Baliwong Indonesia 

dan untuk proses kenaikan job grade tersebut dapat diusulkan setelah 3 tahun 

masa kerja. Perhitungan upah lembur yang diterima oleh Supervisor dihitung 

berdasarkan setiap kelebihan jam kerja. Dasar untuk perhitungan mengenai 

penetapan bonus ditentukan berdasarkan jumlah keuntungan bersih proyek area 

yang dikerjakan. Supervisor mendapat 0,1% dari keuntungan bersih proyek yang 

Gaji Pokok 
 Tunjangan  

Bonus 
Uang Makan Transport Asuransi 

Rp2.500.000 Rp 15.000/hari Rp 250.000 
BPJS Kesehatan  

BPJS Ketenagakerjaan 

Berdasarkan 

Prestsi Kerja 
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dijalankan sesuai dengan durasi menjabat di area tersebut. Pembagian bonus ini 

tentunya juga dengan kriteria utama nilai evaluasi dari user rata – rata di atas 70. 

Penilaian ini didapat dari user atau pemakai jasa di proyek tersebut dengan 

mengisi form yang telah disediakan perusahaan. Pembagian bonus ini dibagikan 

setiap 1 bulan sekali di tanggal H+15 hari kalender setelah tanggal pembagian gaji 

via transfer payroll. 

 Dengan penjelasan tersebut mempunyai inspirasi adanya pengaruh gaya 

kepemimpinan pemilik perusahaan ini. Maka hal ini menjadi latar belakang peneliti 

menulis tesis dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi 

dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Supervisor Pada PT. Baliwong 

Indonesia“. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka yang 

menjadi masalah pokok dalam penelitian ini, yaitu: 

 1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

supervisor pada PT. Baliwong Indonesia? 

 2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

supervisor pada PT. Baliwong Indonesia? 

 3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan supervisor 

pada PT. Baliwong Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan supervisor 

pada PT. Baliwong Indonesia. 

2. Menguji pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan supervisor 

pada PT. Baliwong Indonesia. 

3. Menguji pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan supervisor pada 

PT. Baliwong Indonesia. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

a) Manfaat Teoritis: 

Secara teoritis manfaat yang ingin dicapai pada penelitian ini yaitu memberikan 

pengetahuan tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya Organisasi dan 

Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Supervisor. Selain itu, penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi positif kepada Universitas Ciputra 

Surabaya. 

b) Manfaat Praktis: 

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga 

bagi perusahaan terutama dalam hal pengelolaan manajemen SDM dan 

segala kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek - aspek SDM 

secara lebih baik. 

2. Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai kondisi 

perusahaan dan kinerja karyawan serta tanggapan karyawan terhadap 

berbagai aturan atau kebijakan yang dibuat perusahaan. 
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3. Perusahaan dapat mengambil langkah perbaikan pada bagian perusahaan 

yang belum maksimal melanjutkan program yang telah berhasil. 

4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi para peneliti 

selanjutnya dengan tema yang sama agar dapat melengkapi hal hal yang 

menjadi kekurangan dalam penelitian. 

 

 

 

 

 


