
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perkembangan teknologi komunikasi yang bertambah pesat menuntut setiap 

perusahaan untuk terus mengembangkan kemampuannya agar dapat bertahan 

dalam persaingan. Hampir semua bidang usaha termasuk media percetakan pun 

mengalami persaingan yang ketat. Persaingan ketat tersebut diiringi dengan 

banyaknya perusahaan percetakan berskala sedang yang tidak mampu bertahan 

dalam persaingan khususnya di Kota Bandung. Hal ini bisa dilihat pada tabel di 

bawah ini: 

Tabel 1.1 

Jumlah Perusahaan Percetakan Berskala Sedang 

Tahun 2011 2012 2013 

Jumlah Perusahaan 32 9 10 

        Sumber: BPS Kota Bandung 

Bila ditinjau dari tabel 1.1, jumlah perusahaan percetakan di Kota Bandung 

mengalami penurunan yang signifikan. Banyaknya perusahaan media online yang 

memiliki fungsi serupa dengan media percetakan menjadi salah satu penyebab 

terjadinya persaingan yang semakin ketat dalam menawarkan produk dan jasanya. 

Perkembangan media di Indonesia saat ini sudah semakin maju (Ariefyanto, 2012). 

Dunia cetak perlahan-lahan mulai beralih ke dunia digital dan elektronik 

(Ariefyanto, 2012).  

Hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

menunjukkan pertumbuhan penggunaan internet sebagai sarana media online di 

Indonesia terus meningkat. Di tahun 2012, penetrasi penggunaan internet di 

wilayah urban Indonesia mencapai 24,23% (APJII, 2012). Jumlah ini merupakan 

potensi luar biasa, apalagi jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia 

yang mencapai 260 juta jiwa (BPS, 2012, dalam APJII, 2012). 
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Tabel 1.2 

Penetrasi Pengguna Internet di Indonesia Tahun 2012 

Kota Jumlah Populasi 

(Jiwa) 

Jumlah Pengguna 

Internet (Jiwa) 

Persentase 

(%) 

Jakarta 9.583.000 3.538.000 36,9 

Surabaya 3.025.000 956.000 31,6 

Bekasi 2.554.000 677.000 26,5 

Bandung 2.620.000 579.000 22,1 

          Sumber: Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 

 Berdasarkan data pada tabel 1.2, Kota Bandung menduduki posisi ke 4 

dalam pengguna internet terbanyak di Indonesia. Pengguna internet tersebut akan 

terus meningkat (APJII, 2012). Fenomena ini mengakibatkan perusahaan media 

online akan semakin diminati daripada media percetakan. Hal ini dapat dilihat dari 

hasil survei secara online yang dilakukan penulis pada gambar di bawah ini: 

Gambar 1.1 

Survei Ketertarikan Media di Kota Bandung 

 
Sumber: Hasil survei ketertarikan media terhadap 125 responden di Kota Bandung 

Berdasarkan hasil survei pada gambar 1.1, penduduk di Kota Bandung lebih 

tertarik terhadap media online daripada media elektronik dan media percetakan. Hal 

ini dapat mengakibatkan menurunnya tingkat permintaan terhadap percetakan di 

Kota Bandung. Perusahaan percetakan berskala sedang yang masih bertahan harus 

dapat menghadapi persaingan, terlebih lagi dengan perusahaan percetakan berskala 
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besar. Guna menghadapi persaingan tersebut, perusahaan yang masih bertahan 

perlu mengembangkan keunggulan bersaingnya. Novialdi (2007:6) mengatakan 

bahwa keunggulan bersaing dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja sumber 

daya manusia yang ada di dalamnya. 

Persaingan yang ketat ini memberikan suatu tantangan baru bagi perusahaan 

dalam mengembangkan sumber daya manusianya. Manusia merupakan sumber 

daya yang paling penting dari sebuah organisasi. Manusia memberikan bakat, 

keahlian, pengetahuan dan pengalaman untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi 

(Straub dan Attnerr, 1985 dalam Gaol, 2014). Sumber daya manusia adalah orang 

yang bekerja dan berfungsi sebagai aset perusahaan yang dapat dihitung jumlahnya 

(kuantitatif). Selanjutnya, Sumber Daya Manusia adalah potensi yang menjadi 

penggerak organisasi (Nawawi, 2001 dalam Gaol, 2014). Oleh karena itu, 

perusahaan perlu mempertahankan sumber daya manusianya untuk tetap loyal. 

Salah satu perusahaan percetakan yang cukup besar di Kota Bandung yaitu 

CV. Perdana Java Creative atau lebih dikenal dengan Perdana Group (PG). Perdana 

Group berdiri sejak tahun 1987. Perdana Group merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang percetakan, khususnya cetak foto dan digital printing. Saat ini 

Perdana Group memiliki karyawan sebanyak 75 orang. Perdana Group merupakan 

perusahaan percetakan yang menurut hasil observasi penulis merupakan 

perusahaan yang cenderung bersifat padat karya. Pada umumnya sebuah 

perusahaan yang bersifat padat karya keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor 

sumber daya manusia. Pimpinan perusahaan Perdana Group pun memahami hal 

tersebut. Pada tahun terakhir, terdapat fenomena yang mengindikasikan 

berkurangnya tingkat kepuasan kerja karyawan di Perdana Group. Hal ini dapat 

dilihat dari meningkatnya tingkat turnover karyawan, seperti pada tabel di bawah 

ini: 
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Tabel 1.3 

Daftar Jumlah Karyawan dan Karyawan Keluar di Perdana Group Bandung 

Tahun Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Keluar 

Turnover 

(%) 

2011 94 31 33% 

2012 85 17 20% 

2013 106 32 30% 

Sumber: Data Internal Perdana Group Bandung yang diolah 

 Bila dilihat dari tabel 1.3, terdapat fluktuasi tingkat turnover karyawan di 

Perdana Group pada tiga tahun terakhir. Tingkat turnover karyawan yang 

meningkat pada tahun terakhir mengindikasikan berkurangnya tingkat kepuasan 

kerja karyawan. Berkurangnya tingkat kepuasan karyawan ditentukan oleh 

beberapa faktor. Menurut hasil wawancara dan pengamatan yang penulis lakukan 

dengan  karyawan dan pimpinan, menunjukan bahwa faktor gaya kepemimpinan 

sepertinya sangat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan di Perdana Group. Hal 

tersebut ditinjau dari adanya seorang manajer yang membantu kepemimpinan 

pemilik perusahaan. Manajer tersebut hanya bekerja dalam jangka waktu setahun 

yakni tepatnya pada akhir tahun 2011 hingga tahun akhir 2012. Kehadiran manajer 

tersebut diindikasikan dapat menurunkan tingkat turnover pada tahun 2012. 

Terlihat setelah manajer tersebut resign, tingkat turnover kembali meningkat pada 

tahun 2013. Dengan meningkatnya jumlah karyawan yang keluar, maka terdapat 

masalah yang cukup kompleks karena dapat merugikan perusahaan dari berbagai 

aspek. 

 Robbins (2012) mengemukakan kepuasan kerja sebagai suatu sikap umum 

seorang individu terhadap pekerjaannya. Sedangkan Luthans (2011) 

mengemukakan kepuasan kerja adalah hasil dari persepsi karyawan tentang 

seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal-hal yang mereka pandang penting. 

Menurut George & Jones (2012) kepuasan kerja yaitu kumpulan perasaan dan 

anggapan yang seorang miliki tentang pekerjaan mereka saat ini. 

Kreitner dan Kinicki, 1989 (dalam Brahmana dan Christina, 2008) 

menemukan jika terjadi penurunan tingkat kepuasan, maka tingkat absensi akan 

meningkat. Dampak penting lain dalam ketidakpuasan kerja adalah meningkatnya 
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employee turnover rate, yang sangat merugikan perusahaan (Kneitner dan Kinicki, 

1989 dalam Brahmana dan Christina, 2008). Hal tersebut yang mengakibatkan 

kepuasan kerja karyawan sangat penting untuk diperhatikan perusahaan. 

Sutrisno (2009) menghimpun faktor-faktor yang dikemukakan oleh Blum, 

Gilmer, dan ahli-ahli lain menjadi suatu instrumen yang membagi faktor-faktor 

yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai berikut: 

1. Faktor finansial, berhubungan dengan kesejahteraan karyawan, yaitu: 

a. Gaji 

b. Tunjangan dan jaminan 

2. Faktor sosial, berhubungan dengan pekerjaan karyawan, yaitu: 

a. Rekan kerja 

b. Atasan 

3. Faktor fisik, berhubungan dengan pekerjaan karyawan, yaitu: 

a. Pekerjaan itu sendiri 

b. Lingkungan kerja 

c. Promosi 

4. Faktor psikologis, berhubungan dengan kejiwaan karyawan, yaitu: 

a. Minat dan bakat 

b. Keterampilan 

c. Sikap terhadap pekerjaan 

Dengan demikian terlihat jelas bahwa gaya kepemimpinan dari atasan atau 

pimpinan berhubungan erat dengan kepuasan kerja karyawan, dimana terdapat 

beberapa faktor yang menyebabkan kepuasan kerja di antaranya cara atasan 

memperlakukan bawahan dengan baik dan menyenangkan. Pimpinan puncak 

organisasi harus secara jelas mampu memahami dan mengerti bahwa gaya 

kepemimpinan yang mereka terapkan akan sangat mempengaruhi kepuasan kerja 

(Brahmana dan Christina, 2008). Dampak kepuasan dan ketidakpuasan kerja 

merupakan sebuah konsep yang sangat penting bagi pimpinan karena kuatnya 

hubungan kepuasan kerja karyawan dengan performa kerja yang pada akhirnya 

akan berpengaruh terhadap produktivitas dan keuntungan (Okpara, 2006 dalam 

Brahmana & Christina, 2008). 
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Pemimpin dapat mempengaruhi perilaku bawahan melalui gaya atau 

pendekatan yang digunakan untuk mengelola orang (Benyamin and Flyinn, 2006 

dalam Brahmana dan Sofyandi, 2007). Benyamin dan Flyinn pun mengemukakan, 

dalam masa dua dekade terakhir ini, ada dua gaya kepemimpinan yang menjadi 

perhatian utama para pakar organisasi, yaitu transactional dan transformational 

leadership. Kepemimpinan transaksional merupakan suatu dinamika pertukaran 

antara pimpinan dan bawahan, dalam mana pimpinan menetapkan sasaran-sasaran 

khusus, memonitor perkembangan, dan mengidentifikasi rewards yang dapat 

diharapkan oleh bawahan bilamana sasaran dapat dicapai. (Bass, 1999; Burns, 

1978, dalam Brahmana dan Sofyandi 2007). Kepemimpinan transformasional 

menyangkut bagaimana mendorong orang lain untuk berkembang dan 

menghasilkan performa melebihi standar yang diharapkan (Bass, 1999, dalam 

Brahmana dan Sofyandi, 2007). 

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan CV. Perdana Java Creative Bandung” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis akan mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan di Perdana Group? 

2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan di Perdana Group? 

3. Apakah terdapat pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja 

karyawan di Perdana Group? 

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja di Perdana Group. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui gaya kepemimpinan yang dilaksanakan oleh Perdana 

Group. 

2. Mengetahui kepuasan kerja karyawan di Perdana Group. 

3. Mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja di Perdana Group. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak 

yang berkepentingan, antara lain: 

1. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan yang dapat berguna 

bagi kemajuan Perdana Group. 

2. Penelitian yang dilakukan penulis dapat membandingkan teori dan 

praktek yang ada di lapangan. 

3. Sebagai bahan kajian dan pengembangan manajemen sumber daya 

manusia khususnya mengenai pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja. 
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1.5 Metode Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah eksplanatori. Sugiyono (2007) mengatakan 

penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antara 

variabel-variabel yang mempengaruhi hipotesis. Jenis penelitian eksplanatori ini 

untuk menguji hipotesis yang diajukan agar dapat menjelaskan pengaruh variable 

independent terhadap variable dependent baik secara parsial maupun simultan yang 

ada dalam hipotesis tersebut. Populasi penelitian ini adalah seluruh karyawan di 

Perdana Group. Kuesioner disebar keseluruh anggota populasi, dengan demikian 

jumlah kuesioner yang kembali dapat diolah merupakan jumlah sampel dalam 

penelitian ini. 

 

1.6 Sumber Data 

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer yang berasal dari pengisian kuesioner oleh sejumlah responden. Hasil 

pengisian kuesioner tersebut selanjutnya akan digunakan peneliti guna 

menganalisis hubungan antara kedua variabel dalam penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data adalah 

sebagai berikut : 

1. Library Research 

Yaitu membaca dan mengumpulkan data melalui buku-buku yang tersedia 

di perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 

2. Field Research 

Yaitu dengan peninjauan ke perusahaan untuk memperoleh data dan 

informasi secara nyata mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

permasalahan yang diteliti dengan cara : 

a. Wawancara, mengadakan tanya jawab langsung kepada pihak-pihak 

yang terlibat. 

b. Pengamatan, pengumpulan dan pengambilan data yang dilakukan 

dengan mengamati dan memahami berbagai gejala yang berkaitan 

dengan objek penelitian. Penulis melakukan pengamatan terhadap 

aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan. 
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1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.7.1 Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian dilaksanakan di CV. Perdana Java Creative yang terletak 

di Jl. Rancabolang No. 25A Bandung. 

 

1.7.2 Waktu Penelitian 

 Penulis melaksanakan penelitian ini pada bulan September 2014 sampai 

dengan selesainya penelitian ini. 


