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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Untuk mencapai hasil yang optimal, perusahaan membutuhkan sebuah 

sistem yang mampu bekerja secara sinergi dan dinamis. Sistem ini melibatkan 

sumber daya manusia yang efisien, teknologi yang mengikuti perkembangan 

zaman, dan kebijakan-kebijakan perusahaan yang dapat mendukung interaksi 

antara sumber daya manusia dan teknologi. Teknologi yang digunakan, yang 

paling penting dalam proses penyatuan faktor-faktor yang dimiliki oleh 

perusahaan dalam rangka proses pencapaian tujuannya yaitu Sumber Daya 

Manusia. Faktor inilah yang menggerakkan seluruh faktor-faktor yang sudah 

dimiliki perusahaan dalam rangka proses pencapaian tujuan perusahaan. 

Namun dalam prakteknya, orang bekerja dan melakukan tugas serta 

bertanggung jawab pada pekerjaannya, sering dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan dari manajer, perusahaan atau organisasi tersebut (Iskandar, 2005). 

Para pemimpin dapat mempengaruhi moral dan motivasi kerja, keamanan, 

kualitas kehidupan kerja, dan terutama tingkat prestasi dalam suatu organisasi. 

Hal tersebut memberi arti, bahwa kepemimpinan memiliki faktor penting bagi 

organisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan kemampuan yang dimiliki oleh 

pimpinan, dapat mempengaruhi karyawannya melakukan pekerjaan sesuai dengan 

apa yang diarahkan dan diinginkannya dalam mencapai tujuan organisasi. Untuk 

mencapai tujuan itu, maka peranan pemimpin untuk menciptakan motivasi kerja 

karyawan yang tinggi yang merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh organisasi 

tersebut.  

Mengingat motivasi kerja mempengaruhi tindakan seorang karyawan, 

maka apabila suatu perusahaan tersebut akan memperoleh hasil yang lebih 

menguntungkan sehingga terjadi peningkatan produktivitas. Sebaliknya apabila 

suatu perusahaan mempunyai karyawan yang motivasi kerjanya rendah dalam 

melakukan pekerjaan, tidak merasa bergairah, timbulnya keluhan-keluhan, adanya 
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kelesuan, kurangnya rasa tanggung jawab, dan lain-lain, sudah barang tentu 

perusahaan atau organisasi tersebut akan mengalami kerugian karena 

karyawannya bekerja tidak produktif dan dapat dikatakan sebagai penurunan 

kinerja. 

Penerapan kepemimpinan sangatlah berpengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan, karena di dalam motivasi kerja karyawan untuk memenuhi 

kebutuhannya sangat membutuhkan dukungan dari seorang pimpinan, karena itu 

setiap pemimpin harus mengetahui secara jelas tentang apa yang dibutuhkan oleh 

karyawan dan perusahaan agar mereka bisa bekerja sama secara efektif. 

Bila perusahaan ingin berhasil memotivasi karyawannya maka pihak 

perusahaan perlu untuk merencanakan, menyusun, dan mengatur pemberian 

motivasi kepada karyawan sesuai dengan fungsi, tugas, tanggung jawab, dan 

prestasi kerja dari masing-masing karyawan yang disesuaikan juga dengan 

kemampuan perusahaan. Masalah yang terjadi di PT Bank Rakyat Indonesia 

(Persero) Tbk cabang Dago Bandung dimana kurangnya informasi dan sosialisasi 

terhadap ketentuan dan peraturan pada setiap divisinya sehingga seringkali terjadi 

kesimpangsiuran dalam penyelesaian pekerjaan yang di instruksikan pimpinan. 

Adanya pergantian pimpinan juga akan berdampak pada kondisi kerja, sehingga 

menimbulkan perubahan sikap perilaku kerja yang dibawa oleh pimpinan yang 

baru yang berdampak pula pada kinerja karyawan. (menurut: Agus, salah satu 

karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Dago Bandung). 

Berdasarkan permasalahan tersebut bahwa kurangnya motivasi kerja pada 

diri karyawan tersebut sehingga diperlukan ketegasan dari pimpinan terhadap 

karyawan agar karyawan mempunyai motivasi yang tinggi dan loyal terhadap 

perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut maka perlu didukung oleh gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan harapan karyawan sehingga karyawan merasa 

kebutuhannya terpenuhi. Sehingga mampu meningkatkan motivasi kerja 

karyawan. Fenomena yang terjadi adalah adanya perbedaan pendapat tentang 

bagaimana gaya kepemimpinan yang baik menurut para karyawan.  

Dari penelitian di atas maka penulis akan meneliti lebih lanjut mengenai 

Gaya Kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap peningkatan motivasi kerja 
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karyawan Bank BRI cabang Dago Bandung dengan mengambil judul “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja Karyawan PT Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) Tbk cabang Dago Bandung”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dengan kepemimpinan yang sesuai dari setiap pemimpin dalam 

memimpin karyawannya maka akan menumbuhkan motivasi yang tinggi dari para 

karyawan yang akan memberi nilai positif bagi perusahaan dalam usaha mencapai 

tujuannya. Akan tetapi pada kenyataannya kepemimpinan dari seorang pemimpin 

tidak banyak berpengaruh pada perusahaan maupun dalam memotivasi para 

karyawannya dalam usaha mencapai tujuan perusahaan, oleh karena itu penyusun 

akan mengidentifikasikan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap motivasi karyawan 

pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Dago Bandung? 

2. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja 

karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Dago 

Bandung? 

 

1.3 Maksud  Dan  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah penyusun 

tuliskan di atas, maka penelitian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dan 

informasi untuk mempelajari dan menilai pengaruh dari kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja karyawan. 

Sedangkan tujuan dari penelitian adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi 

karyawan pada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Dago 

Bandung 

2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja karyawan pada Bank BRI cabang Dago Bandung. 
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1.4 Kegunaan  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk : 

1. Perusahaan tempat penyusun melakukan penelitian dapat berguna sebagai 

masukan dan bahan pertimbangan dalam menyikapi berbagai masalah yang 

timbul dalam perusahaan menyangkut pengaruh kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja karyawan. 

2. Penyusun, penelitian ini selain merupakan salah satu syarat yang  harus 

ditempuh dalam rangka menempuh sidang sarjana di Fakultas Bisnis dan 

Manajemen Universitas Widyatama, penelitian ini merupakan suatu 

pengalaman yang sangat berharga dimana penyusun dapat memperoleh 

suatu gambaran yang sangat nyata dan dapat membandingkan teori-teori 

yang telah penyusun pelajari selama masa kuliah dengan kenyataan yang 

terjadi dalam dunia kerja nyata. 

3. Pembaca khususnya di lingkungan perguruan tinggi, penyusun sangat 

berharap agar hasil yang telah penyusun tulis dari hasil penelitian dapat 

sangat berguna untuk menambah pengetahuan serta wawasan khususnya di 

bidang sumber daya manusia. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk mendapatkan data-data serta informasi yang diperlukan dalam 

rangka penyusunan skripsi ini, maka penulis mengadakan penelitian di PT Bank 

Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Dago Bandung  yang berlokasi di Jl. Ir. H. 

Juanda (Dago) No.147, Bandung. Penelitian ini dilakukan mulai Mei 2014 sampai 

selesai. 


