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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

Suatu organisasi dapat berjalan efektif apabila fungsi-fungsi 

manajemen seperti perencanaan, penorganisasian, motivasi dan pengawasan 

yang ada di dalamnya berfungsi dengan baik, serta unsur-unsur 

penunjangnya tersedia dan memenuhi persyaratan. Salah satu unsur 

terpenting yang dapat mendukung jalanya perusahaan adalah sumber daya 

manusia (karyawan). Dengan demikian maka manajemen sumber daya 

manusia mempunyai peran penting dalam menentukan keberhasilan 

perusahaan. Salah satu permasalahan yang terpenting yang dihadapi oleh 

para pemimpin adalah bagaimana dapat meningkatkan kinerja karyawannya 

sehingga dapat mendukung keberhasilan pencapaian tujuan.  Pimpinan atau 

manajer yang baik adalah yang mampu menciptakan suatu kondisi sehingga 

orang secara individu atau kelompok dapat bekerja dan mencapai 

produktivitas kerja yang tinggi. Permasalahan peningkatan produktivitas 

kerja erat kaitannya dengan permasalahan bagaimana menjadi pemimpin 

yang baik, bagaimana memotivasi karyawan, bagaimana pengawasan 

dilakukan, dan bagaimana cara mengembangkan budaya kerja yang efektif 

serta bagaimana menciptakan linkungan kerja yang nyaman dan kondusif, 

agar karyawan  
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dapat dan mau bekerja optimal dan sehingga dapat mendukung pencapaian 

tujuan perusahaan. 

CV. Rimba Sentosa Tawang Sari Sukoharjo adalah suatu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang ekspor khususnya barang-barang 

furniture, serta penyumbang pendapatan daerah guna mendukung 

keberhasilan otonomi daerah. 

Berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas, maka tepatlah apabila 

penulis mengambil judul penelitian untuk skirpsi ini:  “PENGARUH 

KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, PENGAWASAN, BUDAYA KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI CV. RIMBA SENTOSA 

TAWANG SARI SUKOHARJO 

B. Perumusan Masalah  

Bertolak dari latar belakang maslah tersebut diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana 

pengaruh kepemimpinan, motivasi, pengawasan, dan budaya kerja terhadap 

kinerja karyawan di CV. Rimba Sentosa Tawang Sari Sukoharjo ? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh kepemimpinan, motivasi, pengawasan dan budaya 

kerja terhadap kinerja karyawan CV. Rimba Sentosa Tawang  Sari Sukoharjo 
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D. Manfaat Penelitian  

Dengan penelitian ini secara teoritis di harapkan dapat menambah 

pengetahuan yang berkaitan dengan kepemimpinan,motivasi, pengawasan, 

budaya kerja, serta melalui teori-teori yang disajikan dapat mengetahui dan 

membuktikan sejauhmana pengaruh kepemimpinan, motivasi, pengawasan, 

dan budaya kerja terhadap kinerja karyawan dapat berguna sebagai bahan 

masukan bagi CV. Rimba Sentosa Tawang Sari Sukoharjo dalam 

pengelolaan perusahaan di masa yang akan datang. 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan penulisan 

sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam Bab I diuaraikan mengenai  Latar Belakang Masalah , 

Perumusan masalah, Tujuan penelitian, Manfaat penelitian dan 

Sistematika Penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi teori-teori yang mendukung penelitian ini yaitu 

mengenai Kepemimpinan, Motivasi, Pengawasan, Budaya Kerja 

dan Kinerja karyawan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini meliputi Kerangka pemikiran, Hipotesis, Populasi, Data 

dan Sumber data, Metode pengumpulan data. 
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BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini meliputi Struktur Organisasi Perusahaan dan Pembahasan 

mengenai penelitian ini. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi mengenai Kesimpulan, Saran dan Penutup. 


