
             BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Di dalam era industrialisasi, efisiensi dan efektivitas dalam bekerja 

sangat diutamakan baik berupa waktu maupun tenaga kerja. Apabila 

membicarakan hal tersebut di atas maka tidak lepas dari perhatian faktor 

manusia sebagai perencana, pelaksana dan penentu jalannya suatu proses kerja 

yang dikenal dengan sumber daya manusia.  

Manajemen perusahaan dalam rangka mengembangkan sumber daya 

manusianya perlu memperhatikan kepuasan kerja karyawannya. Kepuasan 

kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan penting untuk diteliti karena 

besar manfaatnya baik bagi kepentingan individu, industri dan masyarakat. 

Bagi individu, penelitian tentang sebab-sebab dan sumber-sumber kepuasan 

kerja memungkinkan timbulnya usaha-usaha peningkatan kebahagiaan hidup 

mereka. Bagi industri, penelitian mengenai kepuasan kerja dilakukan dalam 

rangka usaha peningkatan produksi dan pengurangan biaya melalui perbaikan 

sikap dan tingkah laku karyawannya. Selanjutnya, masyarakat tentu akan 

menikmati hasil kapasitas maksimum dari industri serta naiknya nilai manusia 

di dalam konteks pekerjaan. Kepuasan kerja adalah masalah persepsi, maka 

kepuasan kerja yang ditunjukkan oleh seseorang berbeda dengan orang lain, 

karena hal yang dianggap penting oleh masing-masing orang berbeda.  

Hani Handoko (2001:193) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja 

merupakan cermin perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini tampak 

pada sikap positif karyawan terhadap pekerjaannya serta segala sesuatu yang 

dihadapi di lingkungan kerjanya. Kepuasan kerja seseorang dapat diketahui 

dari sikap dan hasil kerja yang dilakukan. Sikap dapat positif atau negatif. 

Sikap positif ditunjukkan pada dukungan yang bersifat sukarela terhadap 

pelaksanaan kerja, mengalami perasaan senang dalam menghadapi 

lingkungannya. 



                                                                                                                                               2

     

Menurut Luthans (1998:144) bahwa kepuasan kerja merupakan hasil 

persepsi karyawan tentang bagaimana pekerjaan mereka dapat memberikan 

sesuatu yang dianggap penting.  

Ini berarti kemampuan kerja akan tercapai apabila karyawan merasa 

apa yang didapat dalam bekerja sudah memenuhi hal yang dianggap penting. 

Hal yang dianggap penting dalam hal ini adalah kepemimpinan dan kondisi 

lingkungan kerja yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja karyawan 

sehingga karyawan terdorong untuk bekerja dengan baik.  

Ketidakpuasan kerja dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi 

perusahaan. Secara langsung tenaga kerja sangat mempengaruhi berhasil atau 

tidaknya suatu perusahaan dalam menjalankan fungsinya. Dengan demikian, 

perusahaan harus bisa menciptakan kepuasan kerja bagi karyawannya. Salah 

satu indikasi dari ketidakpuasan kerja dapat dilihat dari tingkat absensi. Bila 

tingkat kehadiran mengalami penurunan akan menggambarkan bahwa 

kepuasan kerja mulai menurun sehingga mengganggu kelancaran produksi. 

Kepuasan kerja akan tercapai apabila karyawan merasa bahwa apa yang 

diperoleh dari hasil kerjanya telah memenuhi apa yang diharapkan atau 

melebihi harapan yang diinginkan.  

Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja antara lain Luthans

(1998:144) dan Gibson (1997:106), yaitu pekerjaan yang dilakukan, gaji yang 

sesuai dengan hasil kerjanya, promosi bagi karyawan ke posisi yang lebih 

tinggi, supervisor yang memberikan bantuan teknis dan memberi kesempatan 

bagi karyawan untuk ikut dalam mengambil keputusan, rekan kerja yang dapat 

memberikan bantuan secara teknis, suasana dan lingkungan kerja, dan 

peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan.  

Seorang pemimpin dikatakan berhasil pada umumnya diukur dari 

produktivitas dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan pada 

dirinya. Bila produktivitas naik dan semua tugas dilaksanakan dengan efektif, 

maka ia disebut sebagai pemimpin yang berhasil. Sedangkan apabila 
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produktivitasnya menurun, kepemimpinannya dinilai tidak efektif di dalam 

jangka waktu tertentu, maka ia dapat  disebut pemimpin yang gagal.  

Secara umum kepemimpinan merupakan suatu proses untuk 

mempengaruhi unit organisasi mencapai tujuannya. Perubahan-perubahan 

sering terjadi dewasa ini dalam lingkungan kerja perusahaan. Kemampuan 

perusahaan untuk beradaptasi dan memanajemeni perubahan merupakan salah 

satu daya saing perusahaan. Oleh karena itu (Handoko dan Reksohadiprodjo, 

1997:297) pada suatu organisasi seorang pemimpin harus dapat 

mempengaruhi para bawahannya untuk bekerja secara maksimal dalam 

mencapai target yang ditentukan sangatlah diperlukan.  

Kondisi lingkungan kerja merupakan salah satu yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan atau suatu organisasi, karena sangat berkaitan 

erat dengan tinggi rendahnya tingkat kepuasan karyawan. Apabila kondisi 

lingkungan kerja baik, maka hal tersebut dapat memacu timbulnya rasa puas 

dalam diri karyawan yang pada akhirnya dapat memberi pengaruh positif 

terhadap kinerja karyawan, begitu sebaliknya apabila kondisi lingkungan kerja 

buruk, maka karyawan tidak akan mempunyai kepuasan dalam bekerja.  

Selain itu karyawan juga ingin memenuhi kebutuhan batin, yaitu  

memiliki hubungan yang baik dengan atasan, rekan kerja dalam satu bidang, 

maupun rekan kerja di lain bidang. Hal ini karena dalam melaksanakan 

tugasnya tidak jarang karyawan harus berhubungan dengan mereka, dengan 

saling memberi masukan dalam rangka menyelesaikan tugasnya. Hubungan 

yang akrab dan baik antara atasan dan bawahan, serta antara karyawan sendiri 

harusnya selalu dijaga dalam perusahaan. Dengan hubungan yang akrab itu 

karyawan tidak akan segan menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan 

pekerjaannya ataupun masalah lainnya, mereka akan merasa ikut memiliki 

perusahaan dan bertanggung jawab atas maju mundurnya perusahaan.        

Lingkungan kerja (Agus Ahyari, 1994:125), yaitu menyangkut segala 

sesuatu yang berada di sekitar pekerjaan dan yang dapat mempengaruhi 

karyawan dalam  
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melaksanakan tugas antara lain adalah pelayanan karyawan, kondisi kerja, 

hubungan karyawan di dalam perusahaan yang bersangkutan.  

Dari pengertian lingkungan kerja di atas dapat disimpulkan bahwa 

lingkungan kerja adalah tempat, kondisi atau keadaan sekeliling dimana 

seseorang itu melakukan pekerjaannya.  

Lingkungan kerja yang baik, yaitu lingkungan kerja yang 

menyenangkan, dan yang dapat memberikan rasa aman adalah lingkungan 

kerja yang didambakan oleh semua orang. Hal ini membuat karyawan dalam 

bekerja lebih tercurahkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan 

kerja karyawannya.  

Seorang karyawan akan merasa puas dalam bekerja apabila oleh 

pimpinannya ia ditempatkan pada bidang yang sesuai dengan keahliannya, 

hasil karyanya dihargai, mendapat pujian dan balas jasanya sesuai dengan 

hasil pekerjaannya. Disamping itu karyawan merasa puas apabila kondisi 

lingkungan kerja memenuhi syarat untuk melakukan pekerjaan.  

Dalam setiap perusahaan, kepuasan kerja karyawan harus diperhatikan. 

Kepuasan kerja karyawan merupakan perasaan senang seseorang terhadap 

pekerjaan yang dilakukan. Apabila karyawan merasa puas maka karyawan 

akan cenderung untuk bekerja dengan baik sehingga produktivitas karyawan 

akan meningkat pula.  

Melihat betapa pentingnya faktor kepemimpinan dan lingkungan kerja 

bagi kepuasan kerja karyawan, maka peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul: “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN 

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP PERSEPSI KEPUASAN KERJA 

KARYAWAN BAGIAN PRODUKSI PADA PT. DELTA MERLIN DUNIA 

TEXTILE DI KARANGANYAR” 
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A. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dapat diidentifikasikan penulis adalah: 

1. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja karyawan bagian produksi PT DELTA MERLIN DUNIA 

TEXTILE di Karanganyar? 

2. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara faktor lingkungan kerja 

terhadap kepuasan kerja karyawan bagian produksi PT DELTA MERLIN 

DUNIA TEXTILE di Karanganyar? 

3. Apakah kepemimpinan, dan lingkungan  kerja secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan tehadap kepuasan kerja karyawan PT DELTA 

MERLIN DUNIA TEXTILE di Karanganyar? 

B. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan antara 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan PT DELTA MERLIN 

DUNIA TEXTILE. 

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh signifikan antara lingkungan 

kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT DELTA MERLIN DUNIA 

TEXTILE. 

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara kepemimpinan dan 

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT DELTA MERLIN 

DUNIA TEXTILE. 
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C. Manfaat Penelitian  

Manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi perusahaan, dalam rangka 

menentukan kebijaksanaan perusahaan sebagai bahan masukan kepada 

pimpinan PT DELTA MERLIN DUNIA TEXTILE terutama mengenai 

kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan. 

2. Bagi Pihak Lain 

Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi pihak lain yang 

membutuhkan pengetahuan dan informasi yang berkaitan dengan masalah 

kepuasan kerja karyawan.  

3. Bagi Penulis 

Untuk memperluas pengetahuan dan menerapkan teori yang diperoleh 

pada keadaan nyata dalam cakupan manajemen sumber daya manusia.

D. Sistematika penulisan skripsi 

Penelitian ini akan disajikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I . PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian , 

permasalahaan yang mendorong timbulnya penelitian , tujuan penelitian dan 

manfaat penelitian. 
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BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan menjelaskan mengenai berbagai kajian teori tentang 

kepemimpinan,lingkungan kerja ,kepuasan kerja karyawan dan hubungan 

diantara ketiga hal tersebut. 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang kerangka pemikiran,hipotesis,sumber data,dan metode analisis 

data yang dipergunakan dalam penelitian. 

BAB IV. PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum,data yang diperoleh ,analisa data 

dan pembahasan serta hasil penelitian. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini meliputi kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian 

serta saran dalam hubungannya dengan manfaat penelitian yang akan 

diperoleh sebagai pedoman bagi perushaan yang terkait dalam menerapkan 

kebijakan terutama dalam meningkatkan kinerja karyawan 


