
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perubahan merupakan salah satu aspek paling penting dan kritis dalam 

manajemen yang efektif, artinya di era globalisasi ini setiap perusahaan 

hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap lingkungan internal 

maupun eksternal perusahaan supaya dapat mengetahui faktor-faktor yang 

mempengaruhi perubahan dan keunggulan bersaing. Sementara itu pemahaman 

sumber daya manusia tentang fungsi, peran, keterampilan, aktivitas, dan 

pendekatan dalam menjalankan manajemen mempunyai arti yang penting untuk 

mencapai tujuan organisasi, terutama dalam kondisi lingkungan yang selalu 

berubah. 

Sumber daya manusia (SDM) merupakan hal sangat penting di dalam 

suatu organisasi dan sebagai penggerak kreativitas dan inovasi di dalam suatu 

perusahaan yang nantinya akan meningkatkan reputasi dan profit perusahaan 

dalam kurun waktu tertentu. Pembinaan SDM diperusahaan harus diprioritaskan 

untuk meningkatkan kepuasan kerja dan menghasilkan kinerja yang baik. 

Pentingnya peran SDM dalam mewujudkan keselarasan visi dan misi perusahaan 

perlu diimbangi dengan kemampuan perusahaan dalam menetapkan nilai-nilai 

yang mengarah pada tingginya tingkat kenyamanan keryawan terhadap 

perusahaan. 

Setiap organisasi atau instansi yang didirikan memiliki tujuan dan sasaran 

yang ingin dicapai. Dan untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan peran 
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serta pegawai dan kinerja yang baik. Prestasi dalam sebuah organisasi ditentukan 

dari kinerja para pegawai yang tergabung dalam organisasi tersebut, mulai dari 

pengelolaan pegawai, proses pelaksanaan kerja dalam bentuk pelayanan kepada 

pihak eksternal dan kegiatan rutin lainnya yang mendukung kinerja organisasi 

juga patut untuk diperhatikan. Untuk menjamin seluruh proses berjalan baik maka 

diperlukan usaha dari pihak yang berwenang, dalam hal ini pengelola kinerja 

organisasi untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan ini. Pengelola Kinerja 

Organisasi adalah sarana yang ada dalam organisasi untuk mengelola kinerja 

pegawai yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Pengelola kinerja 

organisasi harus mampu membawa organisasi menjadi satu kesatuan tim untuk 

mencapai hasil yang baik. 

Kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja 

dengan standar yang ditetapkan. Mangkunegara (2013:67), menyatakan kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya. SDM yang dapat mewujudkan tujuan organisasi 

merupakan karyawan yang mempunyai komitmen organisasi yang tinggi. 

Komitmen organisasi merupakan salah satu faktor penting bagi setiap karyawan 

kepada perusahaan supaya dapat tercapai tujuan bersama. Komitmen organisasi 

adalah loyalitas yang dimiliki karyawan terhadap organisasi atau perusahaan 

dimana karyawan bekerja. Sudarmanto (2015:102) menyatakan komitmen 

organisasi adalah kemampuan individu dan kemauan menyelaraskan perilakuknya 

dengan kebutuhan, prioritas, dan tujuan organisasi dan bertindak untuk tujuan atau 
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kebutuhan organisasi. Komitmen individu yang kuat terhadap organisasi juga 

dapat dijadikan indikator adanya kepuasan yang relatif tinggi terhadap pekerjaan 

atau kebijakan organisasi (Sudarmanto, 2015:103). 

Sementara itu pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe 

Madya Cukai Kudus, yang selanjutnya disingkat KPPBC TMC Kudus. Dalam 

masa sejarahnya, Bea dan Cukai Kudus pernah berbentuk Kantor Inspeksi, Kantor 

Pelayanan Tipe A, Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe A3, hingga terkini 

menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Cukai. Perubahan aktual 

menjadi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya 

Cukai Kudus dilakukan pada akhir Oktober 2008. Perubahan ini tentu bukanlah 

perubahan nama saja. Tuntutan kecepatan pelayanan, transparansi, serta 

efektivitas pengawasan yang semakin meningkat di era informasi saat ini, menjadi 

latar belakang yang sahih. Reformasi birokrasi Kementerian Keuangan, termasuk 

reformasi kepabeanan dan cukai, menjadi spirit di dalamnya. Dalam suasana yang 

penuh persaingan dan perubahan lingkungan, agar mampu eksis dan unggul dalam 

persaingan yang semakin ketat, KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus harus 

melakukan perbaikan-perbaikan dalam tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, 

lebih berperan sebagai fasilitator perdagangan baik lokal maupun internasional, 

memungut bea masuk dan pajak dalam rangka impor, memungut cukai hasil 

tembakau dan barang kena cukai lainnya, mengawasi lalu lintas impor ekspor 

serta berperan sebagai aparat penegak hukum di bidang kepabeanan dan cukai. 

Berdasarkan penilaian dan masukan pengguna jasa Kantor Pengawasan dan 

Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai Kudus, sebagai berikut : 
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Gambar 1.1  

Saran Masukan Pengguna Jasa 

Sumber : Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Cukai 

Kudus (2020) 

 

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa saran dan masukan dari 25 

pengguna jasa untuk pegawai KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, A1 yaitu kinerja 

pelayanan Bea dan Cukai sudah baik dan perlu dipertahankan yaitu sebesar 80% 

dari pengguna jasa, A2 yaitu teknologi informasi masih perlu disempurnakan 

yaitu sebesar 12% dari pengguna jasa, artinya aplikasi maupun sistem pelayanan 

online sering terjadi gangguan dan masih kurang atau belum mengakomodir 

kebutuhan pengguna jasa, sehingga perlu adanya penyempurnaan teknologi 

informasi, A3 yaitu budaya organisasi yang menjadi pedoman pegawai lebih harus 

diperhatikan yaitu sebesar 4% dari pengguna jasa, artinya kedisiplinan, ketepatan 

waktu, ketertiban, dan keberadaan pegawai pada jam kerja baik pagi hari maupun 
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setelah istirahat siang harus lebih diperhatikan, A4 yaitu transfer pengetahuan 

(knowledge) yaitu sebesar 4% dari pengguna jasa, artinya transfer of knowledge 

sesama pegawai masih perlu ditingkatkan seperti komunikasi yang efektif, 

kejelasan dan keterbukaan sistem, prosedur atau mengajarkan SOP kepada 

pegawai baru. 

Knowledge transfer pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus sangat 

diharapkan dan sangat penting tumbuh dikalangan pegawai, karena knowledge 

transfer masih rendah dalam mentransfer pengetahuan kepada pegawai lain. 

Knowledge transfer adalah sebagai proses dimana sebuah unit organisasi seperti 

group, depertemen, atau divisi, menyalurkan pengalaman kepada yang lainnya, 

informasi dan keahlian yang terorganisir secara sistematis ditukar akan entitas 

(Naniek, dkk). Budaya organisasi harus diperhatikan di KPPBC Tipe Madya 

Cukai Kudus, hal ini terbukti 4% dari pengguna jasa menyarankan untuk 

perbaikan terkait budaya organisasi. Budaya organisasi sangat penting dalam 

mencapai tujuan perusahaan. Budaya organisasi merupakan nilai, anggapan, 

asumsi, sikap, dan norma perilaku yang telah melembaga kemudian mewujudkan 

dalam penampilan, sikap dan tindakan, sehingga menjadi identitas dari organisasi 

tertentu (Sudarmanto, 2015). Dari data diatas diharap manajemen KPPBC Tipe 

Madya Cukai Kudus dapat menciptakan startegi baru dalam meningkatkan 

knowledge transfer dan budaya organisasi dan perusahaan juga sudah menyiapkan 

teknologi informasi dalam mendukung informasi kerja dan proses kerja pegawai, 

akan tetapi masih bisa dikatakan 12% dari pengguna jasa menyarankan untuk 
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disempurnakan, bahwa teknologi informasi yang bisa disediakan masih terdapat 

kendala lainnya. 

Sampai saat ini masih berkembangnya strategi manajemen dalam 

mempengaruhi knowledge transfer untuk meningkatkan kinerja pegawai. Seperti 

beberapa penelitian masih terdapat perselisihan (perbedaan) hasil penelitian yang 

membahas tentang salah satu faktor yang mempengaruhi knowledge transfer 

untuk meningkatkan kinerja pegawai. 

Ilmaniar, dan Indi (2018) menemukan dalam penelitianya terhadap 

pegawai PT. Telekomunikasi Indonesia, bahwa knowledge berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai, hal ini membuktikan bahwa peran knowledge sangat penting 

dalam mempengaruhi kinerja pegawai maupun organisasi, Dharmawan (2018) 

juga menyatakan dalam penelitiannya knowledge transfer juga mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap peningkatan kinerja organisasi, karena membagi 

pengalaman, atau pengetahuan terhadap pegawai lain atau antar departemen 

sangat memberikan pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Berbeda dengan 

penelitian yang dilakukan oleh Benita (2020) pada Dinas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, menemukan perbedaan bahwa 

knowledge transfer tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, dan 

Ricardo, dkk (2020) juga menemukan bahwa knowledge transfer tidak 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Perusahaan Baker Hughes di 

Indonesia. Hal ini dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan atau research gap 

antara knowledge transfer terhadap kinerja pegawai. 
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Penelitian yang dilakukan oleh Benita (2020), menemukan bahwa budaya 

organisasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu di Kota Mataram, Sedangkan 

Indrianna dan Cahyadi (2019), Ricardo, dkk (2020), Arfati (2017), Ilmaniar, dan 

Indi (2018), Soares, et al (2021), Puryantini, et al (2018), juga mendukung bahwa 

budaya organisasi memberikan dampak yang sangat penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan, artinya budaya organisasi mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Dharmawan 

(2018), menemukan perbedaan yaitu budaya organisasi tidak dapat memberikan 

pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai, hal ini budaya organisasi tidak 

dapat menjadi patokan terkait dengan peningkatan kinerja pegawai. Hal ini dapat 

disimpulkan bahwa terdapat perbedaan atau research gap antara budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai. 

Berdasarkan hasil diatas adalah adanya masukan dan saran dari pengguna 

jasa untuk dilakukan perbaikan terhadap knowledge transfer, teknologi informasi, 

dan budaya organisasi yang terdapat di KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus, 

dikarenakan bahwa hal tersebut tidak dapat mencapai target yang telah ditentukan 

oleh instansi yaitu masih adanya aduan atau keluhan dari pengguna jasa. Hal ini 

menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi manajemen KPPBC Tipe Madya Cukai 

Kudus dalam meningkatkan knowledge transfer sesama pegawai maupun antar 

depertement, teknologi informasi, dan budaya organisasi. Dan ditemukan 

perbedaan hasil penelitian mengenai pengaruh knowledge transfer, budaya 

organisasi terhadap kinerja pegawai. Sesuai dengan hal tersebut, maka penulis 
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terdorong atau tertarik untuk mengetahui hal tersebut secara lebih dalam, untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh budaya organisasi, teknologi 

informasi, dan komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai melalui knowledge 

transfer pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka ruang lingkup penelitian 

ini adalah : 

a. Responden adalah pegawai tetap Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea 

dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Kudus. 

b. Variabel penelitian yaitu variabel eksogen (budaya organisasi, informasi 

teknologi, dan komitmen organisasi), variabel endogen (kinerja pegawai), 

dan variabel intervening (knowledge transfer). 

 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi adalah adanya masukan dan saran 

dari pengguna jasa untuk dilakukan perbaikan terhadap knowledge transfer, 

teknologi informasi, dan budaya organisasi yang terdapat di KPPBC Tipe Madya 

Cukai Kudus, dikarenakan bahwa hal tersebut tidak dapat mencapai target yang 

telah ditentukan oleh instansi yaitu masih adanya aduan atau keluhan dari 

pengguna jasa. Hal ini menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi manajemen 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus dalam meningkatkan knowledge transfer 

sesama pegawai maupun antar depertement, teknologi informasi, dan budaya 
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organisasi. Sementara itu juga terjadinya perkembangan hasil penelitian yaitu 

terdapat research gap yang mempengaruhi kinerja pegawai, Sehingga rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah “bagaimana KPPBC Tipe Madya Cukai 

Kudus meningkatkan kinerja pegawai melalui knowledge transfer, teknologi 

informasi, dan budaya organisasi ?”. Dari masalah penelitian tersebut, maka 

pertanyaan penelitiannya sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus ? 

2. Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pegawai pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus ? 

3. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus ? 

4. Bagaimana pengaruh budaya organisasi terhadap knowledge transfer pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus ? 

5. Bagaimana pengaruh teknologi informasi terhadap knowledge transfer pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus 

6. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap knowledge transfer pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus 

7. Bagaimana pengaruh knowledge transfer terhadap kinerja pegawai pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus ? 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. 

2. Menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap kinerja pegawai pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. 

3. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja pegawai pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. 

4. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap knowledge transfer pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. 

5. Menganalisis pengaruh teknologi informasi terhadap knowledge transfer pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus 

6. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap knowledge transfer 

pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. 

7. Menganalisis pengaruh knowledge transfer terhadap kinerja pegawai pada 

KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis. 
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1. Manfaat Secara Teoritis 

Meningkatkan pemahaman tentang faktor-faktor yang mempengaruhi dalam 

peningkatan kinerja pegawai melalui knowledge transfer yaitu budaya 

organisasi, teknologi informasi, dan komitmen organisasi. Selain itu juga 

diharap berkontribusi pada pemahaman teori manajemen sumber daya 

manusia dan sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan.  

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Memberikan informasi mengenai upaya meningkatkan budaya organisasi, 

teknologi informasi, dan komitmen organisasi terhadap knowledge transfer 

untuk meningkatkan kinerja pegawai pada KPPBC Tipe Madya Cukai 

Kudus. 

b. Peneliti selanjutnya, sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan dalam 

melakukan penelitian dalam pembahasan dan topik yang serupa. 

c. Penulis, berharap penelitian ini dapat menjadi kontribusi pemikiran penulis 

terhadap upaya meningkatkan knowledge transfer dan kinerja pegawai 

pada KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus. 

 

 




