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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suatu organisasi memiliki beberapa unsur penting salah satunya

adalah sumber daya manusia atau tenaga penggerak jalannya organisasi

menuju tercapainya tujuan yang telah disepakati terlebih dahulu. Organisasi

yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah instansi yang merupakan

wadah bagi para sumber daya manusia atau tenaga kerja, baik sebagai

pimpinan maupun bawahan. Melihat keberadaan tenaga kerja atau karyawan

tersebut maka manajemen perusahaan perlu memperhatikan kepentingan

karyawan dan mampu menciptakan suasana kerja yang mendorong

peningkatan kepuasan kerjanya.

Kepuasan kerja (job satisfaction) merupakan sikap yang timbul

berdasarkan penilaian terhadap situasi kerja. Kepuasan kerja mencerminkan

perasaan seseorang terhadap pekerjaannya. Ini nampak dalam sikap positif

karyawan terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan

kerjanya. Sebagai sekumpulan perasaan, kepuasan kerja bersifat dinamik.

Kepuasan kerja secara umum, menyangkut sikap seseorang mengenai

pekerjaannya. Karena menyangkut sikap, pengertian kepuasan kerja

mencakup berbagai hal, seperti kognisi, emosi dan kecenderungan perilaku

seseorang.

Dalam perusahaan, pertentangan-pertentangan bisa saja terjadi antara

para karyawan sendiri ataupun para pemimpin sendiri, hal itu terjadi karena
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banyaknya manusia yang ada dalam perusahaan, dikarenakan masing-masing

mempunyai sifat, sikap, keinginan, kepribadian dan minat yang berbeda-beda.

Salah satu ciri dari suatu kelompok yang matang adalah kemauan dan

kemampuannya untuk mengangkat perselisihan yang ada ke permukaan

sehingga bisa dibicarakan dan memberi kemungkinan penyelesaian yang lebih

besar. Ada banyak macam konflik yang membawa implikasi, dan jika tidak

ditangani dengan baik akan berlanjut pada stress dan tekanan yang dirasakan

oleh karyawan dan pada akhirnya akan menyebabkan produktivitas dan

kepuasan kerja karyawan akan menurun.

Menyikapi hal tersebut maka seorang pemimpin dalam suatu

organisasi merupakan hal yang paling penting dalam menentukan kebijakan

suatu kondisi organisasi dengan kata lain maju mundurnya suatu organisasi

sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin organisasi. Kepemimpinan

seseorang dalam mengatur suatu organisasi sangat penting karena berpengaruh

terhadap kelangsungan organisasi, perbedaan kepemimpinan  di suatu

organisasi mempunyai pengaruh yang berbeda pula pada hubungan antara

seorang pemimpin dengan bawahannya.

Kepemimpinan dapat didefinisikan sebagai proses mempengaruhi

orang lain untuk berbuat guna mewujudkan tujuan-tujuan yang sudah

ditentukan (Manullang, 2001: 141). Menurut Gibson, (2005: 334),

kepemimpinan adalah suatu upaya penggunaan jenis pengaruh bukan paksaan

(concoersive) untuk memotivasi orang-orang mencapai tujuan tertentu..

Dalam kepemimpinan terdapat suatu pemikiran, apabila tanpa kepemimpinan

suatu organisasi adalah kumpulan orang-orang dan mesin-mesin yang tidak
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teratur (kacau-balau). Kepemimpinan yang efektif harus dapat memberikan

pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerjaan dalam mencapai tujuan

organisasi. Tanpa kepemimpinan atau bimbingan, hubungan antara tujuan

perseorangan dan tujuan organisasi mungkin akan menjadi renggang (lemah).

Keadaan ini bisa menimbulkan situasi di mana perseorangan bekerja untuk

mencapai tujuan pribadinya, sementara itu keseluruhan organisasi menjadi

tidak efisien dalam mencapai sasarannya.

Di samping kepemimpinan, lingkungan kerja juga dibutuhkan dalam

suatu organisasi. Karyawan yang peduli akan lingkungan kerja baik untuk

kenyamanan pribadi maupun untuk memudahkan mengerjakan tugas yang

lebih baik. Temperatur, cahaya, dan faktor-faktor lingkungan lain seharusnya

tidak ekstrem (terlalu banyak atau terlalu sedikit), misalnya terlalu panas atau

remang-remang. Disamping itu, kebanyakan karyawan lebih menyukai

bekerja dalam fasilitas yang bersih dan relatif modern dan dengan alat-alat dan

peralatan yang memadai (Robbins, 1997: 181-182).

Karena itu, setiap perusahaan hendaknya dapat menghilangkan

kegaduhan atau kebisingan dengan mengurangi sumber suara. Hal ini dapat

dilakukan dengan menggunakan alat peredam suara, mengisolasi sumber suara

dengan membangun dinding di sekitar mesin yang menimbulkan suara,

karyawan memakai alat penutup telinga. Tetapi bilamana kegaduhan tersebut

tidak dapat dikurangi, maka hendaknya perusahaan memperhatikan pekerjaan-

pekerjaan tertentu yang mungkin dapat dikurangi gangguannya. Hal ini dapat

dilaksanakan dengan jalan memberikan tempat yang terpisah sehingga

kegaduhan tersebut tidak begitu mengganggu. Dengan pengaturan sumber
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suara maka jelas pekerja tidak akan terganggu lagi oleh suara gaduh yang

datang dari mesinnya atau tempat lain, sehingga karyawan mempunyai

perhatian penuh pada tugasnya, produktivitas naik, waktu penyelesaian

pekerjaan lebih cepat dan kualitas pekerjaan dapat diandalkan.

Keleluasaan pribadi atau kebebasan individu dalam tempat kerja

banyak diinginkan oleh para pekerja. Para pekerja kebanyakan menginginkan

derajat yang lebih luas dalam hal privasi dalam pekerjaan mereka, khususnya

posisi managerial, dimana privasi selalu bekerja sama dengan status dan

kesempatan untuk berinteraksi dengan para pekerja dan penyusunan ruangan

diusahakan dapat membuat karyawan untuk merasakan privasi (keleluasaan

pribadi).

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka untuk penulisan

skripsi ini dipilih judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN

LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN

PADA PT. SAFARI JUNIE TEXINDO INDUSTRI DI BOYOLALI”.

B. Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini tidak terlalu luas, serta jelas batas-batasnya, maka

dalam penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini hanya beberapa variabel yang

dapat mempengaruhi kepuasan kerja, antara lain: Kepemimpinan dan

Lingkungan kerja.

2. Penelitian ini dilakukan pada karyawan bagian produksi di PT. Safari

Junie Texindo Industri di Boyolali.
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C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan

permasalahan sebagai berikut:

“Apakah kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh terhadap kepuasan

kerja karyawan pada PT. Safari Junie Texindo Industri di Boyolali, dan

manakah antara kepemimpinan dan lingkungan kerja yang mempunyai

pengaruh paling dominan terhadap kepuasan kerja karyawan?”.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja

karyawan.

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja

karyawan.

3. Untuk mengetahui pengaruh paling dominan antara kepemimpinan dan

lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja karyawan.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau

informasi dalam menetapkan kebijaksanaan perusahaan dimasa yang akan

datang, terutama dalam penanganan masalah kepemimpinan dan lingkungan

kerja pengaruhnya terhadap kepuasan kerja karyawan.



6

F. Sistematika Skripsi

Penyusunan skripsi ini akan dibahas beberapa hal yang dapat

dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, pembatasan masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta

sistematika penulisan skripsi.

  BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi teori-teori yang berhubungan dengan masalah yang akan

diteliti, yaitu meliputi pengertian kepuasan kerja, kepemimpinan,

dan lingkungan kerja, serta teori-teori yang mendukung dalam

penelitian ini, serta tinjauan penelitian terdahulu.

  BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi kerangka pemikiran, penentuan hipotesis,

lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel

serta teknik analisis data.

  BAB IV  : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini berisi tentang gambaran umum tempat penelitian, analisis

data dan pembahasan serta hasil penelitian.

  BAB V  : PENUTUP

Berisi kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran yang

dapat dijadikan pedoman untuk perusahaan dan penelitian yang

akan datang.
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