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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.     Latar Belakang Masalah 

Manajemen SDM merupakan suatu ilmu maupun cara bagaimana 

mengelola, memanfaatkan, dan mengatur sumber  daya manusia yang ada 

pada suatu perusahaan atau organisasi. Tujuan MSDM adalah agar sumber 

daya tersebut dapat berfungsi dengan baik dalam pencapaian tujuan dari suatu 

organisasi maupun tujuan dari sumber daya itu sendiri. Menurut Hasibuan 

(2011), manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan 

sumber daya manusia dan sumber daya lainnya secara efektif dan efisien 

untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam mencapai tujuan dari organisasi 

tersebut sumber daya manusia merupakan suatu faktor yang sangat penting 

dalam setiap kegiatan didalam organisasi atau perusahaan 

Salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat keberhasilan suatu 

organisasi adalah kinerja karyawannya. Menurut Mangkunegara (2015) 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. Kinerja seorang karyawan dapat dipengaruhi 

berbagai faktor, baik faktor eksternal maupun internal dari karyawan tersebut.  

PT. Dofun Technology Indonesia merupakan salah satu perusahan 

yang bergerak di bidang jasa yang telah berdiri sejak tahun 2014. Terdapat 2 

divisi pada perusahaan ini yaitu, divisi Mobile Advertising dan divisi 

Financial Technology. Permasalahan yang dihadapi oleh PT. Dofun 
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Technology Indonesia adalah penurunan kinerja karyawan pada kedua divisi 

tersebut sebagaimana terlihat pada Gambar 1.1. dan Gambar 1.2. 

Gambar 1.1. 

Total Preloading Periode November 2018 – Februari 2019 

 
Sumber : Data Perusahaan PT. Dofun Technology Indonesia 

 Gambar 1.1. menunjukan kinerja karyawan yang kinerja nya diukur 

berdasarkan produktivitas Preloading / Install aplikasi yang berhasil dilakukan 

oleh karyawan. Data tersebut diperoleh dari divisi Mobile Advertising pada 

periode Novermber 2018 hingga Februari 2019. Berdasarkan Gambar 1.1. dapat 

dilihat bahwa setiap bulannya mengalami penurunan performa. Pada bulan 

November 2018 dengan total Preloading / Install sebanyak 350.432 unit hingga di 

bulan Februari 2019 sebanyak 250.022 unit. Selama empat bulan tersebut terjadi 

penurunan produktivitas sebesar 29%. 
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Gambar 1.2. 

Total Payment Periode November 2018 – Februari 2019 

 
Sumber : Data Perusahaan PT. Dofun Technology Indonesia 

Gambar 1.2. menunjukan kinerja karyawan yang kinerja nya diukur 

berdasarkan jumlah pembayaran yang berhasil dilakukan oleh nasabah. Data 

tersebut diperoleh dari divisi Financial Technology pada periode November 

2018 hingga Februari 2019. Payment ini sangat berpengaruh langsung 

terhadap pendapatan perusahaan. Dapat dilihat berdasarkan Gambar 1.2. 

terjadi penurunan yang terjadi terus menerus di bulan November 2018 (Rp. 

400.545.000) hingga Februari 2019 (Rp. 328.500.000). Selama empat bulan 

tersebut terjadi penurunan sebesar 20%. 

Adanya penurunan kinerja pada PT. Dofun Technology Indonesia 

tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor krusial yang 

mempengaruhi kinerja karyawan dalam organisasi atau perusahaan adalah 

faktor kepemimpinan. Pada saat ini, perlu diciptakan sebuah filosofi atau 
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pendekatan baru di dalam dunia kepemimpinan, karena dahulu pola 

kepemimpinan hanya digunakan untuk mengejar profit yang hanya dalam 

jangka pendek saja. Hal tersebut kini sudah tidak layak lagi untuk digunakan 

untuk saat ini. Sehingga perlu diciptakan filosofi yang dapat membawa 

pengaruh yang secara simultan mampu meningkatkan pertumbuhan pribadi 

serta kualitas karyawan guna terciptanya kinerja yang diinginkan. Untuk 

mewujudkan hal tersebut, maka didalam suatu tempat bekerja perlu adanya 

pola kepemimpinan yang melayani atau kepemimpinan pelayan, hal ini 

didukung oleh hasil penelitian dari Sapengga (2016) dan Muliadi (2018) yang 

mengungkapkan bahwa servant leadership dapat meningkatkan kinerja 

karyawan pada suatu organisasi. 

Faktor yang sangat berpengaruh juga terhadap kinerja karyawan pada 

perusahaan adalah perilaku extra role. Peran extra atau kontribusi ekstra 

didalam organisasi ini dijelaskan oleh Organ, et al (2006) sebagai perilaku 

karyawan yang dilakukan dengan sukarela, tulus, senang hati tanpa harus 

diperintah, dikendalikan, tanpa dipengaruhi oleh kompensasi dan dapat 

menunjang kinerja organisasi, yang kemudian dikenal dengan nama 

Organizational Citizenship Behavior (OCB). Perilaku organizational 

citizenship behavior (OCB) dapat menjadi salah satu faktor yang perlu 

perhatian dari perusahaan,  karena jika karyawan telah mempunyai perilaku 

organizational citizenship behavior (OCB) dan menjadi volunteer 

(sukarelawan) untuk karyawan yang lainnya, maka karyawan tersebut akan 

bekerja semaksimal mungkin untuk perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian 
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yang dilakukan oleh Suzana (2017) dan Fitriastuti (2013) mengungkapkan 

bahwa organizational citizenship behavior dapat meningkatkan kinerja 

karyawan pada suatu organisasi. 

Selain faktor servant leadership dan organizational citizenship 

behavior, lingkungan kerja tempat karyawan tersebut bekerja juga tidak kalah 

pentingnya di dalam meningkatkan kinerja karyawan. Menurut Soetjipto 

(2010) lingkungan kerja adalah segala suatu hal atau unsur-unsur yang dapat 

mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung terhadap organisasi 

atau perusahaan yang akan memberikan dampak baik ataupun buruk terhadap 

kinerja karyawan. Oleh karena itu oganisasi harus menyediakan lingkungan 

kerja yang memadai seperti lingkungan fisik (tata ruang kantor yang nyawan, 

lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang baik, warna dan penerangan 

yang cukup), serta lingkungan non fisik (suasana kerja karyawan, 

kesejahteraan karyawan, hubungan antar sesama karyawan, hubungan antar 

karyawan dengan pimpinan). Lingkungan kerja yang baik dapat mendukung 

pelaksanaan kerja sehingga karyawan memiliki semangat bekerja  dan 

meningkatkan kinerja karyawan. (Permansari, 2013; Ningrum dan Susilo, 

2017)  

Menurut pandangan Islam, bahwa bekerja sebagai ibadah kepada 

Allah. Kerja menurut Islam adalah tindakan atau aktivitas yang dilakukan atas 

dasar iman dan amal saleh dengan sengaja untuk memenuhi kebutuhan hidup 

di dunia dan di akhirat demi mendapatkan ridha Allah SWT.  Kepemimpinan 

dalam Islam adalah seperti yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Dimana 
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kepemimpinan Nabi sesuai dengan ayat-ayat Allah SWT (Al-Qur’an). Saat ini 

masih banyak ditemukan pemimpin yang kurang amanah, pemimpin yang 

tidak menepati janji nya dan pemimpin yang kurang baik.  

OCB merupakan suatu sikap melakukan hal-hal yang menguntungkan 

organisasi melebihi yang dibutuhkan dalam bekerja. Sikap kerja keras, ulet, 

dan gigih merupakan salah satu Akhlakul Mahmudah. Islam mengajarkan 

kepada umatnya untuk senantiasa berbuat tolong menolong antar sesama nya, 

baik dalam hal urusan dunia maupun akhirat. Masih ditemukan karyawan 

yang hanya mementingkan dirinya dan pekerjaan nya sendiri dalam 

lingkungan perusahaan, karyawan tersebut tidak mau membantu rekannya saat 

bekerja, sikap itu tidak mencerminkan perilaku OCB ini. Lingkungan kerja 

menurut Islam, semua usaha kegiatan manusia dalam berhubungan antar 

sesama makhluk dan lingkungannya. Manusia harus bisa menjaga hubungan 

antar sesama agar tercipta hubungan yang harmonis. Masih banyak ditemukan 

perusahaan yang masih kurang dalam memperhatikan fasilitas kerja dan juga 

hubungan antar karyawan nya sehingga kondisi lingkungan kerja di 

perusahaan tersebut kurang kondusif.  

1.2.        Rumusan Masalah 

  Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat 

dikatakan bahwa kinerja karyawan dapat dipengaruhi oleh servant leadership, 

organizational citizenship behavior, dan lingkungan kerja dan dapat 

memberikan dampak positif terhadap kinerja karyawan. Dengan demikian 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Bagaimana gambaran kinerja, servant leadership, organizational 

citizenship behavior, dan lingkungan kerja pada karyawan PT. Dofun 

Technology Indonesia ? 

2. Apakah servant leadership berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Dofun Technology Indonesia ? 

3. Apakah organizational citizenship behavior berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Dofun Technology Indonesia ? 

4. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Dofun Technology Indonesia ? 

5. Apakah servant leadership, organizational citizenship behavior dan 

lingkungan kerja dapat menjadi model yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Dofun Technology Indonesia ? 

6. Bagaimanakah servant leadership, organizational citizenship behavior, 

lingkungan kerja dan kinerja karyawan pada PT. Dofun Technology 

Indonesia dan tinjauannya dari sudut pandang Islam ? 

1.3.      Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, 

maka tujuan dari penelitian ialah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan memahami gambaran dari kinerja, servant 

leadership, organizational citizenship behavior, dan lingkungan kerja 

pada karyawan pada PT. Dofun Technology Indonesia. 
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2. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh servant leadership 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Dofun Technology Indonesia. 

3. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh organizational 

citizenship behavior tehadap kinerja karyawan pada PT. Dofun 

Technology Indonesia. 

4. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Dofun Technology Indonesia. 

5. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh servant leadership, 

organizational citizenship behavior dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Dofun Technology Indonesia. 

6. Untuk menganalisis dan memahami pengaruh servant leadership, 

organizational citizenship behavior, lingkungan kerja dan kinerja 

karyawan pada PT. Dofun Technology Indonesia dan tinjauannya dari 

sudut pandang Islam. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Manfaat Praktis 

1. Dapat menjadi pertimbangan bagi PT. Dofun Technology 

Indonesia untuk mengetahui kinerja karyawan. 

2. Dapat menjadi masukan pada pihak manajemen PT. Dofun 

Technology Indonesia dalam mengambil kebijakan untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 
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3. Dapat menjadi pertimbangan bagi PT. Dofun Technology 

Indonesia untuk memberikan dukungan yang baik kepada 

karyawan. 

b. Manfaat akademis 

1. Dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi peneliti 

tentang penerapan teori-teori dari manajemen sumber daya 

manusia terutama dalam hal kinerja karyawan, servant leadership, 

organizational citizenship behavior dan lingkungan kerja. 

2. Dapat menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya tentang kinerja karyawan bagi mahasiswa/i 

manajemen yang berkonsentrasi di bidang sumber daya manusia. 

 


