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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar belakang masalah  

Pengelolaan sumber daya manusia bagi perusahaan merupakan pilihan 

yang sangat strategis untuk dilakukan, karena dengan adanya pengelolaan 

pada sumber daya manusia yang tepat dapat membentuk kelompok kerja yang 

efektif dan efisien, serta berpotensi agar dapat meningkatkan kualitas kinerja 

karyawan dan dapat mencapai nilai tambah terhadap perusahaan itu sendiri 

(Suhadi, 2005). Dengan pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan 

untuk mencapai tujuannya, maka faktor kepemimpinan, gaji, motivasi, dan 

lingkungan kerja pada perusahaan termasuk Perusahaan Daerah Air Minum 

(PDAM) merupakan faktor yang diduga mempunyai pengaruh pada kinerja 

karyawan, maka harus memperhatikan beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi kinerja karyawan tersebut untuk meningkatkan kinerja 

karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan.  

Berhasil atau tidaknya suatu perusahaan salah satunya akan dapat 

dilihat dari cara dan karakter pada seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu 

bisa dipercaya, dihormati bawahan, dan membimbing serta mengarahkan 

bawahan dalam pekerjaannya akan dapat meningkatkan kinerja karyawan. 

Selain itu dengan diberikannya gaji atau upah pada karyawan atau 

pegawai merupakan imbalan jasa yang diberikan perusahaan, karena bagi 

karyawan upah menentukan standar dan kualitas hidupnya 
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(Wirawan,2009:26). Maka upah atau gaji juga berpengaruh untuk mendorong 

dalam meningkatan kinerja karyawan. 

Motivasi merupakan serangkaian sikap dan nilai-nilai yang 

mempengaruhi individu untuk mencapai hal yang spesifik sesuai dengan 

tujuannya. Sikap dan nilai tersebut merupakan sesuatu yang invisible (tak 

kelihatan) yang memberikan kekuatan untuk mendorong individu bertingkah 

laku dalam mencapai tujuannya, Rivai (2004 : 455-456). Sedangkan menurut 

Wursanto (2003:300) sikap dan nilai yang mempengaruhi individu untuk 

bertindak dalam perusahaan tersebut adalah kebutuhan. 

Selain motivasi, Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan 

yaitu  lingkungan kerja. Lingkungan kerja merupakan keadaan sekitar tempat 

kerja baik secara fisik maupun secara non fisik yang dapat memberikan kesan 

yang menyenangkan, mengamankan dan menentramkan. Dengan adanya 

kondisi lingkungan kerja yang baik akan membuat pegawai merasa nyaman 

dan tidak jenuh dalam bekerja, Susilaningsih (2008). Ini berarti lingkungan 

kerja juga berperan penting dalam kinerja perusahaan, karena dengan 

lingkungan kerja yang nyaman dapat meningkatkan kinerja begitu juga 

sebaliknya dengan lingkungan kerja yang tidak nyaman akan menurunkan 

kinerja pegawai pada perusahaan. 

Lingkungan kerja merupakan elemen-elemen organisasi sebagai sistem 

sosial yang mempunyai pengaruh kuat di dalam pembentukan perilaku 

individu pada organisasi dan berpengaruh terhadap prestasi organisasi (Rivai 

dalam Khoiriyah). Lingkungan kerja meliputi lingkungan fisik dan lingkungan 
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sosial budaya. Sedangkan menurut Wursanto (2003:301) karyawan juga 

membutuhkan lingkungan kerja yang dapat memberikan kepuasan psikologis, 

seperti memiliki hubungan yang harmonis. 

Menurut Robbins (1998) dalam penelitian Suhadi 2005, kinerja atau 

prestasi kerja karyawan adalah tingkat hasil kerja karyawan dalam mencapai 

persyaratan-persyaratan pekerjaan yang diberikan baik segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Sedangkan di dalam interaksi dan perhatian yang dicurahkan 

oleh para periset kepada para karyawan menyebabkan produktivitas mereka 

melonjak. Produktivitas karyawan dipengaruhi tidak hanya karyawan terhadap 

pekerjaannya dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya, 

Hawthorne (yang dikutip oleh Simamora, 2006 : 15). Dapat disimpulkan 

bahwa kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya. Dan dengan 

tercapainya kinerja yang baik, maka tujuan perusahaan akan dapat dicapai. 

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan, 

besarnya gaji yang diterima, motivasi kerja, dan lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh positif terhadap kinerja karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan 

dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta meningkatkan 

produktivitas yang tinggi terhadap perusahaan. Karena dengan terbentuknya 

sumber daya yang baik, maka terbentuk pula kinerja yang baik bagi 

perusahaan. 

Dan berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka penulis perlu untuk 

melakukan penelitian tentang “ANALISIS PENGARUH 
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KEPEMIMPINAN,  GAJI,  MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus di Lingkungan 

Pegawai Kantor PDAM  Kota Semarang). Serta dilakukannya penelitian ini 

untuk dapat lebih mengembangkan penelitian-penelitian sebelumnya yang 

pernah ada dengan lebih relevan lagi dengan hasil yang maksimal, serta 

diharapkan dapat memberikan manfaat yang besar bagi peneliti, dan 

perusahaan itu sendiri dalam memberikan motivasi kepada karyawan sehingga 

tujuan perusahaan tersebut dapat tercapai dengan baik dan maksimal. 

  

B. Pembatasan Masalah 

Penulis membatasi masalah hanya pada pengaruh kepemimpinan, gaji, 

motivasi kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai PDAM 

Semarang. 

 

C. Perumusan masalah 

Perumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah : 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan pegawai kantor PDAM kota Semarang? 

2. Apakah gaji berpengaruh terhadap kinerja karyawan di lingkungan 

pegawai kantor PDAM kota Semarang? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan pegawai kantor PDAM kota Semarang? 
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4. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan pegawai kantor PDAM kota Semarang?  

 

D. Tujuan  penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

di lingkungan pegawai kantor PDAM Semarang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh gaji kerja terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan pegawai kantor PDAM Semarang. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan di 

lingkungan pegawai kantor PDAM Semarang. 

4. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

di lingkungan pegawai kantor PDAM Semarang. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat teoritis 

Secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

gambaran bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja karyawan untuk 

mencapai tujuan perusahaan. Secara khusus hasil penelitian ini diharapkan 

dapat membantu meningkatkan kinerja karyawan dengan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang ada, yaitu diantaranya 

kepemimpinan, gaji, motivasi dan lingkungan kerja pegawai kantor 

PDAM Semarang. 
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2. Manfaat praktis 

a. Bagi pihak perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja pegawai kantor PDAM 

Semarang. 

b. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan tentang efisiensi dalam meningkatkan kinerja pegawai 

dengan adanya pengaruh kepemimpinan, gaji, motivasi kerja, dan 

lingkungan kerja pada PDAM Semarang. 

c. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sedikit gambaran untuk 

tambahan rujukan bagi penelitian selanjutnya lebih luas lagi. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi beberapa bab 

yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika tersebut adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang 

masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang tinjauan pustaka yang 

membahas mengenai konsep relevan yang mendukung 

dalam penelitian ini, antara lain : kepemimpinan, gaji, 

motivasi kerja, lingkungan kerja, kinerja pegawai, tinjauan 

penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan perumusan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel, 

data, dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel, metode pengujian instrument, serta 

teknik analisis data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini berisi penyajian dan analisis data. Bab ini akan 

disajikan dan dijelaskan tentang hasil pengumpulan, 

analisis data dan sekaligus merupakan jawaban atas 

hipotesis yang telah dikemukakan. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini mengemukakan tentang kesimpulan yang 

diperoleh, keterbatasan penelitian, serta saran untuk 

mengembangkan penelitian lebih lanjut. 


