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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Perusahaan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) dalam melakukan

aktivitasnya. Dikarenakan SDM merupakan salah satu faktor yang berperan dalam

menentukan sukses atau tidaknya sebuah perusahaan. SDM sebagai penggerak

seluruh tujuan perusahaan. Manusia merupakan faktor sumber daya yang berbeda

dengan faktor yang lainnya, sebab manusia memiliki perasaan, keinginan dan

hasrat. Oleh karena itu SDM harus dikelola dan dibina secara cermat dan seksama

agar dapat memberikan sumbangan yang maksimal bagi perusahaan. Penggunaan

SDM dalam perusahaan secara efektif tergantung pada cara-cara pimpinan

bertindak dalam memimpin perusahaan tersebut.

Pemimpin mempunyai tugas penting sekaligus rumit. Khusus dalam

pengelolaan SDM, seorang pemimpin harus menyadari bahwa karyawan

merupakan asset yang paling banyak mempengaruhi produktivitas perusahaan.

Dengan kata lain, harus disadari bahwa terdapat ketergantungan antara perusahaan

dengan karyawan. Perusahaan, selain menuntut para karyawannya untuk bekerja

secara optimal agar mencapai tujuan perusahaan, disisi lain harus mengerti akan

kebutuhan setiap karyawannya. Peranan pemimpin dalam menciptakan sebuah

hubungan yang baik dengan karyawannya sangat menentukan arah kemajuan

perusahaan. Pola hubungan kerja sangat berpengaruh terhadap cara atau gaya

seorang pemimpin dalam mengelola perusahaannya sesuai arah yang ditentukan.

Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi

perilaku bawahannya, agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif demi

tercapainya tujuan dari organisasi.

Dalam hubungan pimpinan dengan bawahannya, sejumlah karyawan

berharap mendapatkan perlakuan pemimpin yang terbuka dan memberikan

keleluasaan dalam bekerja, sedangkan yang lainnya berharap agar pimpinan lebih

banyak melakukan pengarahan. Kesesuaian antara kepemimpinan yang dibawa

oleh pemimpin dengan apa yang menjadi harapan karyawannya tentu akan
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menimbulkan dampak positif pada diri para bawahan yaitu karyawan akan bekerja

lebih baik. Dalam kenyataannya, setiap karyawan tidak hanya dikuasai oleh motif-

motif ekonomi saja. Upah dan gaji yang besar belum tentu dapat menjamin

kepuasan dan mampu memotivasi kerja karyawan.

Seorang pemimpin akan memainkan peranan yang sangat dominan dalam

kehidupannya di perusahaan. Peranan tersebut sama sekali tidak mengurangi,

apalagi mengabaikan pentingnya peranan yang perlu dan harus dimainkan oleh

para karyawan. Akan tetapi karyawan perlu dibimbing, dibina, diarahkan, dan

digerakan secara sedemikian rupa sehingga mau dan mampu mengerahkan tenaga,

waktu, dan keterampilannya bagi kepentingan perusahaan.

Rivai (2011: 2) Mengemukakan Kepemimpinan secara luas meliputi

proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku

pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok

dan budayanya.

Konsep kepemimpinan bukanlah semata-mata berbentuk instruksi,

melainkan lebih merupakan motivasi atau pendorong yang dapat memberi

inspirasi kepada bawahan, sehingga inspirasi dan kreativitas mereka berkembang

secara optimal untuk meningkatkan kinerjanya. Salah satu faktor utama yang

menentukan meningkatnya kinerja karyawan adalah adanya motivasi dari

karyawan itu sendiri. Jika ingin meningkatkan kinerja karyawan, kita perlu

memahami dan memperhatikan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi

kerja karyawan.

Motivasi kerja adalah melakukan pekerjaan secara giat, sehingga

pekerjaan diharapkan lebih cepat selesai dan lebih baik hasilnya. Karyawan

dengan motivasi kerja tinggi akan bekerja penuh gairah, disiplin, inisiatif dan

dengan kesadaran akan kewajibannya untuk bekerja lebih efektif dan efisien. Rasa

tidak puas akibat rendahnya motivasi kerja bisa menyebabkan kemangkiran,

absensi menurun, keterlambatan, mengeluh dalam bekerja, kurang penghargaan

terhadap perusahaan dan sebagainya. Hal ini menggambarkan bahwa

ketidakpuasan akan kebutuhan yang tidak terpenuhi dapat berpengaruh terhadap

motivasi kerja seseorang.
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Dengan adanya motivasi maka perhatian, pemikiran, tenaga dan kegiatan

karyawan dapat diarahkan untuk tujuan dan sasaran yang lebih bermanfaat serta

menguntungkan baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan itu sendiri.

Sofyandi dan Garniwa (2007: 99) mendefinisikan motivasi ini sebagai

suatu dorongan untuk meningkatkan usaha dalam mencapai tujuan-tujuan

organisasi, dalam batasan-batasan kemampuan untuk memberikan kepuasan atas

kebutuhan seseorang.

Kinerja yang baik akan diperoleh bila karyawan mempunyai motivasi

yang tinggi dan loyal terhadap perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut maka

perlu didukung oleh gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi dan kondisi

yang ada maupun terhadap perubahan yang terjadi dari para pimpinan perusahaan.

Demikian pula yang terjadi di lingkungan PT Patisa Cakra Mandiri, yang

merupakan perusahaan air minum mineral tanpa label. Dimana pimpinan kurang

memberikan informasi dan sosialisasi terhadap ketentuan dan peraturan sehingga

seringkali terjadi kesimpangsiuran dalam penyelesaian pekerjaan yang di

instruksikan pimpinan. Pimpinan kurang memperhatikan para karyawan yang

berstatus tenaga kerja bagian pabrikasi, sedangkan perhatian terhadap bagian

adminitrasi berbda, sehingga akan menimbulkan motivasi kerja karyawan

khususnya bagian pabrikasi rendah, sehingga karyawan sering pulang sebelum

waktunya. Selain itu adanya pergantian pimpinan akan berdampak pada kondisi

kerja, sehingga menimbulkan perubahan sikap perilaku kerja yang dibawa oleh

pimpinan yang baru yang berdampak pula pada kinerja karyawan.

Untuk memperkuat asumsi bahwa kepemimpinan merupakan faktor

penting yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, maka penulis melakukan

pra survey tentang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja karyawan PT

Patisa Cakra Mandiri. Pra survey dilakukan dengan menyebarkan kuesioner

kepada 10 pegawai dan hasilnya dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut ini.
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Tabel 1.2

Hasil Pra Survei Faktor-Faktor motivasi kerja

Faktor motivasi
kerja

Jawaban Responden

Setuju Cukup Setuju Tidak Setuju

F % F % F %

Kompensasi 6 60.0 1 10.0 3 30.0

Lingkungan kerja 5 50.0 2 20.0 3 30.0

Rekan kerja yang
suportif

4 40.0 3 30.0 3 30.0

Leadership 6 60.0 3 30.0 1 10.0

Tabel 1.2 menunjukan bahwa faktor kepemimpinan atau leadership

mendapat tingkat kesetujuan paling tinggi dibandingkan faktor lainnya yang

dianggap dapat mempengaruhi kepuasan kerja berdasarkan penilaian pegawai,

selain itu dari hasil pra survey responden yang menyatakan tidak setuju pada

aspek leadership masih relatif lebih rendah dibandingkan faktor kompensasi

misalnya. Menurut Bapak Ahmad salah satu staf karyawan pada divisi packing,

bahwa pimpinan kurang memberikan perhatian terhadap hasil kerja, dan

kurangnya penghargaan yang berikan. Pimpinan hanya menuntut pekerjaan

selesai tepat waktu. Sehingga karyawan merasa kurang diperhatikan dan kurang

dihargai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Hal ini berdampak pada produksi perusahaan dimana jumlah produksi

menurun karena pelanggan mulai pindah ke perusahaan lain. Pelanggan PT Patisa

merupakan penyalur air minum. Berikut data jumlah pelanggan selama 5 tahun:
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Gambar 1.1 Grafik jumlah pelanggan tahun 2011-2015

Berdasarkan grafik 1.1 menunjukkan adanya penurunan pelanggan di

tahun 2011-2015 sebagai akibat dari penurunan jumlah produksi. dengan

demikian kepemimpinan yang dilakukan selama ini dianggap belum sesuai

dengan keinginan pegawai. Gambaran awal dari hasil pra survey ini dapat menjadi

indikasi bahwa kepemimpinan merupakan determinan penting dalam menjaga dan

meningkatkan motivasi kerja karyawan. Peran pemimpin yang efektif sangat

penting dalam meningkatkan motivasi kerja karyawan. Kepemimpinan yang

dilakukan selama ini diindikasikan termasuk kepemimpinan otoriter karena

bawahan hanya bertugas sebagai pelaksana keputusan yang telah ditetapkan

pemimpin dan pengarahan bawahan dilakukan dengan memberikan instruksi/

perintah, hukuman, serta pengawasan dilakukan secara ketat.

Untuk mendorong karyawan agar dapat berprestasi dan dapat bekerja

sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan, maka setiap karyawan harus

memiliki motivasi dan loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan di tempat mereka

bekerja sehingga dapat memberikan kontribusi positifnya dalam rangka

pencapaian tujuan perusahaan. Akan tetapi itu semua tidak akan tercapai tanpa

adanya dukungan dari pihak perusahaan dan terutama pemimpin perusahaan.

Melihat betapa pentingnya seorang pemimpin dalam kegiatan perusahaan

dan pengaruhnya terhadap bawahannya dalam pencapaian tujuan perusahaan,

maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul:
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“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA

KARYAWAN PADA PT PATISA CAKRA MANDIRI”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat

diidentifikasikan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan pada PT Patisa Cakra

Mandiri ?

2. Bagaimana motivasi kerja karyawan pada PT Patisa Cakra Mandiri ?

3. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja

karyawan pada PT Patisa Cakra Mandiri?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi

yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaruh gaya

kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan yang akan digunakan dalam

rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar

kesarjanaan jurusan Manajemen pada Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas

Widyatama.

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan diterapkan pada PT

Patisa Cakra Mandiri.

2. Untuk mengetahui motivasi kerja karyawan pada PT Patisa Cakra

Mandiri.

3. Untuk mengetahui Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan

terhadap motivasi kerja karyawan pada PT Patisa Cakra Mandiri.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapakan memiliki manfaat dan kegunaan bagi :

1. Bagi Penulis

Dapat lebih memahami secara mendalam mengenai gaya

kepemimpinan dan pengaruhnya terhadap motivasi kerja karyawan

serta untuk mempelajari cara-cara penerapan teori yang penulis

peroleh selama mengikuti perkuliahaan.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam

mengambil keputusan terhadap berbagai masalah yang muncul dalam

perusahaan menyangkut gaya kepemimpinan terhadap motivasi kerja

karyawan.

3. Bagi pihak lain

Menambah sumber informasi yang bermanfaat dalam penelitian

selanjutnya di bidang kepemimpinan pada khususnya dan sumber daya

manusia pada umunnya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan di PT Patisa Cakra Mandiri yang berlokasi di Jl.

Arcamanik no. 94 Cilaya Hilir RT 1/ RW 06 Sindanglaya Kecamatan Cimeunyan

Kabupaten Bandung. Adapun penelitian ini dilakukan oleh penulis mulai dari

bulan Februari 2016 dengan selesai.


