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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia sebagai salah satu unsur produksi, merupakan faktor paling 

penting dan utama didalam segala bentuk organisasi. Faktor penting disini 

sangat kompleks sehingga perlu mendapatkan perhatian, penanganan dan 

perlakuan khusus disamping faktor produksi yang lain.  

Sumber daya manusia mempunyai peranan yang besar dalam suatu 

organisasi. Keberhasilan mencapai tujuan organisasi datang dari perilaku 

karyawannya sendiri oleh karena itu para karyawan yang membentuk struktur 

organisasi dan memanfaatkan teknologi. Lagi pula, para karyawan yang 

mengadakan tanggapan terhadap variasi dan tekanan lingkungan. Pada 

kenyataannya mudah dijelaskan bahwa keberhasilan organisasi adalah 

kepemimpinan yang dikembangkan pada organisasi itu dan motivasi yang 

diberikan kepada para anggota (gagal bekerjasama) bagi pencapaian tujuan.  

Tenaga kerja atau sumber daya manusia merupakan faktor yang 

mutlak diperlukan dalam suatu organisasi, baik pada instansi pemerintah, 

perusahaan, atau pada usaha-usaha sosial dimana ia mendapatkan suatu balas 

jasa atau imbalan tertentu. Tenaga kerja dapat diartikan sebagai buruh, 

karyawan, pekerjaan, pegawai, yang hakekatnya mempunyai maksud yang 

sama. Oleh karena itu manajemen sumber daya manusia adalah proses 

kegiatan yang terutama dimaksudkan untuk menentukan kebutuhan suatu 



 2 

organisasi terhadap sumber daya manusia, menjamin bahwa manusia yang 

dibutuhkan tersebut memang tersedia, mengelola segala suatu yang 

menyangkut kepentingan mereka yang sudah ada dalam organisasi dan 

senantiasa mengembangkan kemampuan dan motivasi agar benar-benar dapat 

mencapai sasaran organisasi yang sudah ditentukan dan sudah direncanakan. 

Kondisi dunia usaha di era globalisasi sekarang ini sedang menghadapi 

persaingan yang semakin tajam baik dalam negeri maupun luar negeri. 

Persaingan yang demikian ketat dan marak ini sangat membutuhkan dukungan 

kebijakan dan gagasan dari seorang pemimpin yang benar-benar mumpuni. 

Demikian juga untuk menghadapi persaingan di era globalisasi ini 

perusahaan harus mampu melakukan suatu arah perbaikan terus- menerus 

(continuous improvement) disegala bidang dalam rangka pembentukan 

keunggulan kompetitif adalah kepemimpinan yang sebagai penentu arah dan 

tujuan perusahaan maupun organisasi. Pemimpin di era globalisasi ini harus 

mampu menyikapi  perkembangan zaman. Pemimpin yang tidak dapat 

mengantisipasi pergantian zaman yang selalu berubah ini, besar kemungkinan 

perusahaan atau organisasi yang ia pimpin akan mengalami situasi stagnasi 

dan akhirnya mengalami keruntuhan di berbagai bidang khususnya organisasi 

perusahaan. 

Globalisasi memberikan masalah bagi kepemimpinan atau berdampak 

negatif dalam arti persaingan yang sangat ketat. Kepemimpinan diharapkan 

dapat berperan memecahkan segala permasalahan yang menghambat kegiatan 

dunia usaha bisnis. 
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Disamping pemimpin menetapkan tujuan perusahaan, para pemimpin 

yang berorientasi pada Total Quality Management mengakomodasi keinginan 

karyawan sebagai tulang punggung proses kerja. Proses integrasi kepentingan 

dari karyawan tingkat bawah akan mendukung keberhasilan perusahaan dalam 

mewujudkan tujuan perusahaan. 

Menurut Robin dalam Nasution (2001:149)” Kepemimpinan sebagai 

kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok anggota agar bekerja mencapai 

tujuan dan sasaran”. 

Kedisiplinan dalam bekerja dapat diartiakn sebagai salah satu dedukasi 

yang diberikan perusahaan agar para karyawan dapat meningkatkan status 

kerjanya kepada status yang lebih tinggi dalam suatu bidang tertentu untuk 

lebih meningkatkan kedisiplinan kerja para karyawan perusahaan, perusahaan 

memberikan suatu rangsangan yang berupa bonus yang diharapkan bisa 

mendongkrak motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Bonus 

tersebut bisa meliputi: tunjangan, kesejahteraan, upah intensif, pendidikan 

jabatan, kenaikan gaji, jaminan sosial, kompensasi, serta kebutuhan-kebutuhan 

yang lainnya yang daapt digunakan sebagai motivasi karyawan. 

Pengertian motivasi menurut Reksohadiprodjo (1990:50) yaitu:” segala 

sesuatu yang membuat seseorang bertingkah laku tertentu atau paling tidak 

keinginan untuk bersikap tertentu”. 

Motivasi dengan demikian merupakan hal-hal yang menyebabkan , 

menyatukan, serta mempertahankan orang berperilaku tertentu. Motivasi 

mempunyai sifat yang tidak akan lepas dari sifat manusia itu sendiri dimana 
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manusia secara individual mempunyai kualitas diri yang berbeda-beda antara 

satu dengan yang lain. Motivasi menjadi aktualisasi seseorang karyawan untuk 

meningkatkan prestasinya. Didalam perusahaan interaksi yang terjadi adalah 

antara manusia yang berperilaku berbeda, rumit, dan bukan sulit dimengerti.  

Oleh karena itu motivasi ini merupakan subyek yang penting bagi manajer, 

karena manajer harus bekerja dengan dan melalui orang lain. Dengan 

melakukan pembenahan dan pengembangan organisasi perlu memahami 

masing-masing orang yang berperilaku tertentu agar dapat mewujudkan suatu 

kekuatan pendorong bagi diri seorang dalam berperilaku guna meraih atau 

mencapai tujuan kepuasan. 

Motivasi merupakan masalah kompleks dalam organisasi. Karena 

keinginan setiap anggota organisasi adalah unik secara biologis maupun 

psikologis, dan berkembang atas dasar proses belajar yang berbeda pula. 

Menurut Siagian (2001:292):” Motivasi merupakan akibat dari suatu 

hasil yang ingin dicapai oleh seseorang dan pikiran yang bersangkutan bahwa 

tindakannya akan mengarah kepada hasil yang akan diinginkan itu”. 

Untuk mewujudkan karyawan yang memiliki disiplin dan prestasi 

kerja yang baik diperlukan pula peran yang besar dari pimpinan organisasi. 

Dalam meningkatkan kinerja karyawan diperlukan analisis terhadap faktor-

faktor yang mempengaruhinya dengan memperhatikan akan kebutuhan dari 

para karyawan, diantaranya adalah kebutuhan akan prestasi dalam kinerja para 

karyawan yang bekerja secara disiplin dan mentaati aturan dari perusahaan. 
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Prestasi kerja yang tinggi dipengaruhi oleh kepemimpinan yang 

dikembangkan pada organisasi itu, karena prestasi kerja yang dimiliki seorang 

pegawai baru merupakan potensi, belum menunjukkan adanya pelaku kerja 

sehingga belum dapat menjamin tercapainya tingkat prestasi kerja  yang 

tinggi. Setiap pegawai belum tentu bersedia  mengerahkan prestasi kerja yang 

dimilikinya  secara optimal, sehingga masih diperlukan adanya pendorong 

agar seseorang mau menggunakan seluruh prestasinya untuk bekerja yakni 

motivasi dari seorang pemimpin. 

Pentingnya penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sewjauh mana 

PT. Alfa Retailindo di Kartasura Surakarta dalam menerapkan kepemimpinan 

dan motivasi kerja hingga berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam penelitian ini 

mengambil judul:” PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI 

KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN PADA PT. 

ALFA RETAILINDO KARTASURA SURAKARTA”. 

 

B. Pembatasan Masalah 

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah 

dalam pengumpulan data, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah ini adalah: 

1. Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya membahas 

tentang kepemimpinan, motivasi kerja, serta prestasi kerja. 
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2. Penelitian ini dilakukan pada karyawan di PT. Alfa Retailindo Kartasura 

Surakarta tahun 2007-2008.  

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada pembatasan masalah diatas, maka rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada 

PT. Alfa Retailindo Kartasura Surakarta? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap prestasi kerja karyawan pada 

PT. Alfa Retailindo Kartasura Surakarta? 

3. Apakah kepemimpinan dan motivasi kerja berpengaruh terhadap prestasi 

kerja pada PT. Alfa Retailindo Kartasura Surakarta? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap prestasi  kerja 

karyawan pada PT. Alfa Retailindo Kartasura Surakarta. 

2. Untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja 

karyawan  pada PT. Alfa Retailindo Kartasura Surakarta. 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap 

prestasi kerja karyawan pada PT. Alfa Retailindo Kartasura Surakarta. 
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E. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat pada banyak 

pihak, yaitu: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis yang akan diperlukan adalah sebagai berikut: 

a. Menambah wawasan sastra pengetahuan dalam hal sumber daya 

manusia khususnya dibagian personalia. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah atau menggali khasanah ilmu 

pengetahuan ataupun wawasan tentang sumber daya manusia. 

2.  Manfaat Praktis 

Manfaat praktis yang akan diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai baha n referensi bagi 

siapa saja yang membutuhkan atau menginginkan bahan referensi 

tersebut. 

b. Hasil penelitian juga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak-pihak yang terkait atau berhubungan guna membuat suatu 

kebijakan yang berhubungan dengan masalah sumber daya manusia. 

3. Manfaat bagi Pimpinan PT. Alfa Retailindo Kartasura Surakarta 

Sebagai bahan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan di 

bidang sumber daya manusia khususnya menyangkut kinerja karyawan 

yang ada hubungannya dengan karakteristik pekerjaan dan kebutuhan akan 

berprestasi dalam menggapai visi. 
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4. Bagi Karyawan 

Sebagai bahan informasi dan acuan untuk meningkatkan kinerjanya atau 

performance dalam bekerja di PT. Alfa Retailindo Kartasura Surakarta. 

 

F. Sistematika Skrips i 

BAB  I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, sistematika skripsi. 

BAB  II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini akan diuraikan teori tentang prestasi kerja, 

kepemimpinan, motivasi kerja, kerangka pemikiran, dan hipotesis. 

BAB  III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang metode penelitian, penentuan 

obyek penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, metode 

pengumpulan data atau sumber data dan teknik analisis data. 

BAB  IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah berdirinya PT. Alfa 

Retailindo Kartasura Surakarta, struktur organisasi pengelola, 

penyajian data, analisis data, pengujian hipotesis, pembahasan hasil 

analisis. 

BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berupa kesimpulan data dan saran-saran.  




