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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aparatur yang handal dan profesional dapat diwujudkan melalui

pengelolaan sumber daya manusia (human resources) secara optimal dalam

menghadapi tuntutan perubahan dinamika lingkungan yang begitu cepat sejalan

percepatan perubahan reformasi birokrasi, informasi dan teknologi dalam era

globalisasi dewasa ini. Salah satunya melalui budaya organisasi yang

dikembangkan oleh suatu organisasi harus mampu mengikat dan

memengaruhi perilaku setiap anggota organisasi tanpa merasa terpaksa untuk

menyelaraskan antara tujuan individu dan tujuan kelompok mereka dengan

tujuan organisasi, dan harus mampu mendorong anggota organisasi dan

organisasi itu sendiri untuk memiliki tujuan, sasaran, persepsi, perasaan, nilai

dan kepercayaan, interaksi sosial, dan norma-norma bersama yang mempunyai

arah yang jelas sehingga mereka mampu bekerja dan mengekspresikan potensi

mereka dalam arah dan tujuan yang sama, serta dalam semangat yang sama pula.

Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif

yang utama, yaitu apabila budaya organisasi dapat mendukung strategi

organisasi dan apabila dapat menjawab atau mengatasi tantangan perubahan

lingkungan dengan cepat dan akurat. Schein (2014:23), menyebutkan bahwa

budaya perusahaan (corporate culture) atau sering juga disebut budaya kerja

diyakini oleh banyak perusahaan sebagai budaya kerja yang akan

berdampak besar terhadap kinerja perusahaan. Dari pendapat Schein dapat
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disimpulkan (Sobirin, 2017), bahwa pada dasarnya budaya perusahaan

mempunyai pengertian sebagai aturan main di dalam perusahaan yang

akan menjadi pegangan dari sumber daya manusia dalam menjalankan

kewajibannya, dan nilai-nilai untuk berprilaku di dalam organisasi atau

perusahaan tersebut. Dapat juga dikatakan budaya perusahaan adalah pola

terpadu perilaku manusia didalam organisasi, termasuk pemikiran-

pemikiran, tindakan-tindakan, pembicaraan-pembicaraan yang dipelajari

dan diajarkan kepada genearsi berikutnya.

Semua pekerja harus dapat memahami dengan benar budaya organisasinya,

karena pemahaman ini sangat berkaitan dengan setiap langkah ataupun kegiatan

yang dilakukan, baik perencanaan yang bersifat stratejik dan taktikal

maupun kegiatan implementasi perencanaan, dimana setiap kegiatan

tersebut harus berdasar pada budaya organisasi. Budaya sangat berhubungan

dengan bagaimana para karyawan mempersepsikan karakteristik-karakteristik

budaya organisasi (Robin, 2014:171), serta budaya dapat menghasilkan efek

yang sangat memengaruhi individu dan kinerja, khususnya dalam suatu

lingkungan yang bersaing, pengaruh ini bahkan bisa menjadi lebih besar dari

pada strategi, struktur organisasi, sistem manajemen, nilai-nilai analisis

keuangan, kepemimpinan dan lain-lain.

Dalam mencapai tujuan organisasi, seorang pemimpin harus mampu

menciptakan lingkungan kerja yang menyenangkan bagi para karyawan. Melalui

kepemimpinan transformasional, seorang pemimpin dapat menciptakan

transformasi positif bagi karyawannya. Menurut Robbins dan Judge (2008:261)
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“transformational leaders are leaders who inspire their followers to put aside
their personal interests for the good of the organization and are able to have an
extraordinary influence on their followers”

Sementara Yukl (2010:305) menyatakan bahwa “transformational
leadership is a situation where the followers of a transformational leader feel
trust, admiration, loyalty and respect for the leader, and they are motivated to do
more than they initially expected”

Dengan demikian tanggung jawab besar keberhasilan tercapainya Rencana

Strategis ini berada pada masing-masing kepala satuan kerja, maka menjadi amat

penting untuk mendapatkan pemimpin yang mampu mengemban amanat tersebut.

Dibutuhkan pemimpin yang mampu mengelola semua sumberdaya yang ada,

berbeda karakteristik tipe kantor, dan faktor-faktor eksternal lainnya. Dengan kata

lain sosok pemimpin yang transformasional dalam organisasi menjadi suatu

keharusan.

Selain faktor kepemimpinan, perusahaan juga harus memperhatikan

pemberian kompensasi bagi para pegawainya. Kompensasi merupakan faktor

yang juga penting bagi karyawan sebagai individu karena besarnya kompensasi

mencerminkan ukuran nilai karya mereka di antara para karyawan itu sendiri,

keluarga, dan masyarakat. Menurut Bernardin dan Russel (2010:47), bahwa

imbalan atau kompensasi pada dasarnya dapat diberikan secara langsung seperti

gaji, pembayaran lain yang diberikan pada prestasi kerja. Sedangkan Menurut Mc

Clelland (2007:162) bahwa gaji atau upah penting sebagai suatu sumber umpan

balik kinerja untuk kelompok karyawan yang berprestasi tinggi (high achivers),

dapat bersifat atraktif bagi orang-orang yang memiliki kebutuhan tinggi akan

afiliasi, apabila hal tersebut diberikan demikian sebagai bonus kelompok dan
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sangat dinilai tinggi akan kekuasaan sebagai alat untuk membeli prestise atau

mengendalikan pihak lain (Winardi, 2010:86).

Selain melihat kompensasi atau imbalan dalam organisasi perlu dikaji

tentang lingkungan kerja. Faktor lain yang berperan dalam peningkatan kinerja

pegawai adalah dukungan Kualitas Kehidupan Kerja yang baik dan kondusif.

Apabila dalam lingkungan kerja seorang pegawai mendapatkan apa yang

diharapkan seperti peluang promosi yang adil, pendapatan yang memadai, rekan

kerja dan atasan yang menyenangkan maka pegawai akan merasa lebih nyaman

dalam bekerja sehingga produktivitas pegawai dapat lebih meningkat. Robbins

(2014:117) menyatakan bahwa lingkungan kerja harus mempertimbangkan

tuntutan kerja, persyaratan interaksi formal dan kebutuhan sosial ketika

mengambil keputusan mengenai konfigurasi ruangan, desain interior, penetapan

peralatan dan yang serupa.

Pada awal tahun 2020, corona virus disease (covid 19) masuk ke

Indonesia, secara langsung memberikan dampak yang begitu drastis terhadap

seluruh elemen masyarakat yang ada di Indonesia. Salah satu lembaga yang

terkena dampaknya adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai

Jawa Timur I (Kanwil DJBC I). Dengan adanya wabah ini, budaya organisasi

yang ada di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur I

mengalami perubahan, Kondisi saat ini telah mendorong seluruh pegawai Bea

Cukai Jatim I untuk beradaptasi dan melakukan perubahan budaya organisasi

khususnya di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), yaitu penerapan

Flexible Working Space (FWS) contohnya melalui pelaksanaan WFH. FWS
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memberikan fleksibilitas lokasi bekerja kepada pegawai pada periode tertentu.

Selain itu, FWS juga memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas serta menjamin

keberlangsungan pelaksanaan tugas pegawai. Sesuai arahan Menteri Keuangan

bahwa perlu mengambil momentum dan pengalaman saat Covid 19 untuk

mendorong perubahan radikal di Kemenkeu. Oleh karena itu, pelaksanaan WFH

sebagai cara kerja yang baru saat ini diharapkan dapat mewujudkan budaya kerja

yang adaptif dan berintegritas di masa depan. Dengan harapan target indikator

kinerja utama (IKU) kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa

Timur I tetap terlaksana sebagaimana tertuang dalam dokumen perjanjian kerja

atau kontrak kerja dapat dicapai dengan baik.

Kemajuan Teknologi dan Informasi menimbulkan perubahan lingkungan

global yang mampu menimbulkan perubahan struktur, kultur dan sistem pada

organisasi. Sebuah organisasi mempunyai budaya masing-masing sebagai

pembeda dengan organisasi lainnya. Yang menjadi masalah tidak semua budaya

organisasi dapat menjadi pendukung organisasi itu sendiri bahkan organisasi tidak

mau menyesuaikan dengan perkembangan zaman karena merasa paling benar.

Dalam keadaan inilah pegawai akan menghasilkan kinerja yang tidak baik atau

tidak maksimal. Faktor budaya yang menjadi masalah, Pegawai yang kurang

beradaptasi dengan budaya organisasi yang ada, beban kerja yang tidak adil atau

merata dan budaya organisasi yang belum maksimal .

Penyesuaian dari karakteristik masing-masing Kantor Pelayanan

Pengawasan Bea dan Cukai (KPPBC) yang berbeda-beda yaitu laut, bandar udara,
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pelayanan cukai, kawasan berikat dan kantor wilayah sendiri yang mempunyai

fungsi pelayanan, koordinasi dan supervisi kantor-kantor yang ada di bawahnya.

Sehingga masing-masing pegawai di kantor berbeda mempunyai perbedaan dalam

penerapan budaya organisasi ini secara khusus di bidang kerjanya. Alasan utama

perbedaan tersebut adalah tidak samanya tantangan bagi pegawai, ada yang tinggi

misalnya tantangan budaya organisasi kejujuran (integritas) pada pegawai yang

bertugas di pelabuhan atau bandara yang sangat besar godaan untuk terjadi

potensi disintegritas karena adanya interaksi langsung dengan orang/ pengguna

jasa / penumpang dibandingkan dengan pegawai yang bertugas di bidang cukai

atau kantor wilayah yang tidak memiliki interaksi tersebut. Contoh lain budaya

organisasi inisiatif (pelayanan) dimana tidak sama pengukuran tingkat pelayanan

kepada pengguna jasa yang ada di kantor pelayanan (KPPBC) yang tingkat

pengguna jasanya tinggi pelabuhan atau bandara dengan pengguna jasa KPPBC

yang melayani cukai yang sudah terukur jumlah dan identitasnya atau bahkan

kantor wilayah sendiri pelayanan terhadap pengguna jasa paling minimal sekali.

DJBC sebagai ujung tombak keluar masuknya barang ekspor dan impor

tidak dapat menghentikan kegiatan pelayanan dan pengawasannya. Sehingga

dibutuhkan sosok yang mampu mengelola sumberdaya manusia di satuan

kerjanya agar kegiatan dapat tetap berjalan baik. Dengan kata lain sosok

pemimpin yang transformasional menjadi kebutuhan dalam organisasi menjadi

keharusan.

Kompensasi yang diterima pegawai DJBC saat ini yaitu pola penghargaan

yang menjadi tujuan kompensasi masih didasarkan penghargaan finansial yaitu
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dengan remunerasi, tunjangan kinerja, premi dari sanksi administrasi, dan lainnya.

Sedangkan kita ketahui bahwa dengan kompensasi finansial yang diterima

pegawai sekarang tetap kalah dari laju peningkatan inflasi di negeri kita misalnya

meningkatnya harga kebutuhan pokok, bahan bakar minyak, biaya transportasi.

Seorang pegawai Bea dan Cukai dipastikan akan menjalani karir yang dominan

berpindah pindah tempat tugas, dari satu tempat ke tempat lain yang tidak dapat

dipastikan jauhnya, kondisi alamnya, transportasinya, dan lamanya bertugas di

suatu tempat.

Kondisi ini mengakibatkan dua kemungkinan yaitu yang pertama bila

pegawai tersebut di tempatkan di tempat yang transportasinya mudah dijangkau,

biaya hidup standar, akses antar kota mudah maka ia akan mendapatkan

keuntungan dari kompensasi atau gaji yang diterima dengan menabung, membeli

kebutuhan tersier atau mendapatkan pendidikan diluar kedinasan yang baik. Tetapi

bila sebaliknya, ia berada di perbatasan lintas batas atau tempat terpencil dimana

akses transportasinya sulit yang biasanya ditambah tingginya kebutuhan hidup

maka ia akan sangat memperhitungkan pengeluaran untuk gaji dan pendapatannya

agar dapat bertahan. Belum lagi apabila pegawai tersebut telah berkeluarga maka

selain pertimbangan di atas, pendidikan untuk anak juga menjadi kendala dan

kadang menimbulkan masalah baru bagi anak yang mengikuti orang tuanya

berpindah pindah tugas dengan ikut berpindah pindah sekolah.

Dengan adanya pandemi Covid 19 di Kanwil DJBC Jatim I tidak hanya

menimbulkan dampak terancamnya kegagalan mencapai target penerimaan negara

yang telah ditetapkan, tapi juga kegagalan pencapaian Rencana Strategis lainnya.
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Baik Kantor Wilayah maupun Kantor Pelayanan tidak dapat menjalankan

aktivitas bekerja normal karena adanya aturan Pemerintah untuk tinggal di rumah,

Sosial Distancing, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan sebagainya. Hal

ini berpotensi meningkatkan stres kerja pegawai di lingkungan Kanwil DJBC

Jatim I yang memikul target kinerja yang tetap dari kontrak kinerja yang dibuat

awal tahun. Perubahan budaya organisasi akibat reformasi birokrasi kementerian

Keuangan yang merupakan induk dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,

kemudian ditambah kesenjangan kerja menimpa setiap pegawai di tempat

kerjanya selalu diharuskan menyesuaikan diri terhadap lingkungan yang berubah-

ubah dari proses mutasi pegawai, tuntutan kinarja yang terus meningkat dan

akhirnya pengaruh psikologi pertentangan batin dalam bekerja akhirnya berakhir

munculnya stres kerja. Stres adalah suatu kondisi ketegangan yang memengaruhi

emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang (Handoko, 2011:200). Dalam

kondisi ini muncullah stress kerja di kalangan pegawai dan kekhawatiran akan

keselamatan mereka dalam bekerja dan keluarga mereka terutama bagi pegawai

yang bekerja jauh dari keluarga. Terkait hal itu, masalah kesehatan yang katanya

telah di lindungi dengan BPJS ternyata kenyataannya masih banyak kendala

terutama di daerah terpencil ataupun minimnya rumah sakit yang menerima BPJS

itu sendiri. Banyak pegawai yang mengalami hal seperti ini tentu berakibat pula

pada kualitas kehidupan kerja yang tidak baik.

Kompensasi dalam organisasi perlu dikaji tentang lingkungan kerja karena

lebih mempertajam kemampuan individu mencapai prestasi baik pengalaman,

kesetiaan, tanggungjawab dan perilaku-perilaku lain dapat dihargai melalui
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rencana kompensasi yang efektif. Faktor lain yang berperan dalam peningkatan

kinerja pegawai adalah dukungan kualitas kehidupan kerja yang baik dan kondusif.

Apabila dalam lingkungan kerja seorang pegawai mendapatkan apa yang

diharapkan seperti peluang promosi yang adil, pendapatan yang memadai, rekan

kerja dan atasan yang menyenangkan maka pegawai akan merasa lebih nyaman

dalam bekerja sehingga produktifitas pegawai dapat lebih meningkat. Dalam

penyelesaian tugas dari aspek kualitas kehidupan kerja (quality of work life) para

pegawai masih merasakan perlunya kesempatan turut terlibat dalam membuat

kebijakan organisasi, kenyamanan berkomunikasi dengan pimpinan, lingkungan

kerja yang masih kurang baik dan nyaman, hal ini disebabkan bahwa luas ruang

kerja dan kantor yang tersedia masih terbatas dan tidak sesuai dengan jumlah

pegawai yang tersedia sehingga mengakibatkan penempatan fasilitas dan

peralatan kerja belum teratur dan ditata dengan baik.

Dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor

467/KMK.01/2014 yang mengatur pengelolaan kinerja di lingkungan

Kementerian Keuangan dalam hal ini termasuk pada DJBC sebagai instansi

vertikal. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi DJBC dibuatlah Kontrak Kinerja

tahunan antara Direktur Jenderal dan Kepala Kantor Wilayah yang berisikan

Sasaran Strategis (SS) yang disepakatai, artinya kinerja organisasi Kantor

Wilayah DJBC Jatim I merupakan kinerja dari kepala kantornya. Selanjutnya

dalam mencapai kinerjanya, Kepala Kantor Wilayah DJBC Jatim I sebagai pejabat

pemilik Peta Strategi untuk menghasilkan Nilai Kinerja Organisasi dilakukan

Inisiatif Strategis (IS), Cascading dan Alignment. Inisiatif Strategis (IS)
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merupakan kegiatan yang digunakan sebagai cara untuk mencapai target Indikator

Kinerja Utama (IKU) sehingga berimplikasikan pada pencapaian Sasaran

Strategis. Cascading adalah proses penjabaran dan penyelarasan SS, IKU,

dan/atau target IKU secara vertikal dari level unit/pegawai yang lebih tinggi ke

level unit/pegawai yang lebih rendah. Alignment adalah proses penyelarasan SS,

IKU, dan/atau target IKU secara horizontal antar unit/pegawai yang selevel. Maka

dapat diartikan, kinerja kepala Kantor Wilayah sangat tergantung dari kinerja

seluruh pegawai Kanwil Jatim I yang mendapat turunan beban target IKU sesuai

masing-masing tingkat jabatan sampai ke pegawai pelaksana/staff. Pada tahun

2019 terdapat 20 (dua puluh) Indikator Kinerja Utama Kanwil DJBC Jatim I yang

dikelompokkan menjadi tiga bidang yaitu bidang palayanan, bidang pengawasan

dan bidang pendukung. Dalam Indikator Kinerja tersebut terdapat IKU realisasi

penerimaan Bea dan Cukai dengan target 100%, yang harus dicapai dalam periode

satu tahun.

Berikut adalah data target penerimaan negara yang dihasilkan oleh Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I :

Tabel 1.1
Target Awal, Target Perubahan dan Realisasi Penerimaan

Tahun Jenis
Penerimaan Target Awal Target

Perubahan Realisasi

2018 Bea Masuk 3.677.176.000.000 3.677.176.000.000 4.135.223.158.517
Bea Keluar 60.672.000.000 57.764.006.000 73.162.662.000
CUKAI 45.488.443.000.000 50.489.500.000.000 52.132.985.226.911

Hasil
Tembakau

(HT)
43.964.335.000.000

48.797.500.000.000 50.928.723.746.351
Etil Alkohol

(EA) 9.591.000.000 12.000.000.000 11.234.940.000
Minuman 1.464.517.000.000 1.560.000.000.000 1.193.360.620.560

Dilanjutkan.....
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Tahun Jenis
Penerimaan Target Awal Target

Perubahan Realisasi

Mengandung
Etil Alkohol
(MMEA)
PLASTIK 50.000.000.000 120.000.000.000 -

TOTAL 49.226.291.000.000 54.224.440.006.000 56.341.371.047.428
2019 BM 4.028.561.341.000 4.028.561.341.000 4.001.644.330.724

BK 73.162.662.000 73.162.662.000 64.672.776.086
CUKAI 54.218.447.044.000 55.224.394.167.000 57.743.713.023.887

HT 105.263.832.212.320 54.005.347.980.000 56.437.894.257.887
EA 209.680.210.806.238 12.766.262.000 13.991.514.000

MMEA 419.360.421.612.477 1.132.683.867.000 1.291.916.532.000
PLASTIK 789.511.688.349.807 73.596.058.000 -

TOTAL 58.320.171.047.000 59.326.118.170.000 61.810.030.130.697
2020 Bea Masuk 4.379.463.257.000 3.653.000.437.000

Bea Keluar 65.527.497.000 43.026.717.000
Cukai 60.860.734.200.000 56.338.235.796.000

HT 59.578.464.764.000 54.869.230.522.000
EA 17.653.799.000 13.655.646.000

MMEA 1.255.349.628.000 1.455.349.628.000
Cukai

Lainnya - -
Kantong
Plastik 9.266.009.000 -

TOTAL 65.305.724.954.000 60.034.262.950.000
Sumber : Kantor wilayah DJBC Jawa Timur I (Tahun 2020)

Dari data di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2018 penerimaan yang

diperoleh melebihi target awal yang ditentukan, yaitu sebesar Rp.

4,998,149,006,000. Pada tahun 2019 Penerimaan yang dihasilkan melebihi target

awal yang sudah ditentukan, yaitu sebesar Rp 1,005,947,123,000. Dan pada tahun

terakhir (2020) penerimaan yang di hasilkan tidak memenuhi target awal yang

ditentukan atau mengalami penurunan sebesar Rp 5,271,462,004,000. Hal ini

menjadi bukti bahwa dengan adanya pandemi Covid 19 yang sedang mewabah di

Indonesia mengakibatkan kemungkinan tidak tercapainya target penerimaan

Lanjutan.....
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Negara oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Jawa Timur I.

Sebagaimana yang tertera pada grafik di bawah ini :

Gambar 1.1
Penerimaan Target Utama Kanwil DJBC Jatim I Tahun 2018 – 2020

Sumber : Laporan kinerja Tahunan 2020

Dari grafik di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 dan 2019 target

penerimaan DJBC melebihi target awal yang ditentukan. Pada tahun 2020,

penerimaan yang di hasilkan mengalami penurunan dan adanya kekhawatiran

tidak mencapai target awal yang ditentukan. Dari penjelasan di atas, terlihat

keadaan yang sangat dinamis dari target penerimaan Kanwil DJBC Jatim I

sebagai output dari kinerja organisasi yang terukur, selalu adanya upaya maksimal

mengumpulkan pemasukan untuk keuangan negara dari berbagai sumber di atas.

Sebagaimana kita ketahui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

setiap pertengahan tahun anggaran mengalami perubahan target awal dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) yang selalu

mengoptimalkan penerimaan negara dan menghemat belanja negara. Maka sangat
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jelas bahwa kinerja Kantor Wilayah DJBC Jatim I sangat ditentukan oleh kinerja

pegawainya yang merupakan ujung tombak keberhasilan organisasi dengan

segenap daya, upaya dan keterbatasan yang ada. Perubahan peningkatan Target

Penerimaan Kanwil DJBC Jatim I maupun penurunan target penerimaan

sebenarnya merupakan cerminan keberhasilan dari kinerja pegawai yang tinggi.

Kinerja pegawai yang dituntut terus meningkat tersebut berpengaruh pula

pada optimalisasi kinerja organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan

Cukai Jawa Timur I. Rivai (2016:64) memberikan definisi kinerja sebagai hasil

atau keluaran dari suatu proses, sedangkan Mangkunegara (2015:67)

mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Berdasarkan fenomena tersebut dilakukan penelitian yang lebih mendalam

tentang Pengaruh Budaya Organisasi, Kepemimpinan Transformasional, dan

Kompensasi terhadap Stres Kerja, Kualitas Kehidupan Kerja, dan Kinerja Pegawai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur I. Hasil dari

penelitian ini diharapkan dapat lebih mendorong peningkatan kinerja pegawai

melalui peningkatan budaya organisasi, kepemimpinan transformasional,

kompensasi, stres kerja, dan kualitas kehidupan kerja. Penelitian ini dilakukan

hanya pada Pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kantor Wilayah Jawa

Timur I.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap stres kerja

pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ?

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas

kehidupan kerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jawa Timur I ?

3. Apakah budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ?

4. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap

stres kerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Timur I ?

5. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap

kualitas kehidupan kerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Jawa Timur I ?

6. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh signifikan terhadap

kinerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa

Timur I ?

7. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap stres kerja pegawai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ?

8. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas kehidupan

kerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur
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I ?

9. Apakah kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ?

10. Apakah stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kualitas kehidupan kerja

pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ?

11. Apakah stres kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I ?

12. Apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja

pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Dan Cukai Jawa Timur I ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah

diuraikan di depan maka, tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan dan

menganalisis:

1. Pengaruh budaya organisasi terhadap stres kerja pegawai Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

2. Pengaruh budaya organisasi terhadap kualitas kehidupan kerja pegawai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

3. Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

4. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap stres kerja pegawai

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

5. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kualitas kehidupan kerja
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pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

6. Pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja pegawai Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

7. Pengaruh kompensasi terhadap stres kerja pegawai Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

8. Pengaruh kompensasi terhadap kualitas kehidupan kerja pegawai Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

9. Pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa TimurI.

10. Pengaruh stres kerja terhadap kualitas kehidupan kerja pegawai Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

11. Pengaruh stres kerja terhadap kinerja pegawai Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

12. Pengaruh kualitas kehidupan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja

pegawai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh dalam disertasi ini, baik secara

teoritis dan secara praktis adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi

pengembangan ilmu ekonomi khususnya dibidang Manajemen Sumber Daya

Manusia terkait budaya organisasi, kepemimpinan transformasional, kompensasi,



17

stres kerja, kualitas kehidupan kerja dan kinerja.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I terutama dalam upaya

meningkatkan kinerja pegawainya terkait budaya organisasi, kepemimpinan

transformasional, kompensasi, stres kerja, kualitas kehidupan kerja dan kinerja.
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