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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.   Latar Belakang Masalah 

 Memasuki era pasar bebas, persaingan dunia usaha semakin ketat. Hal 

ini memacu perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan meningkatkan 

produktivitas sumber daya khususnya Sumber Daya Manusia agar perusahaan 

dapat bertahan dan mampu bersaing. Untuk bisa mencapai tujuan perusahaan 

diperlukan Sumber Daya Manusia yang handal dalam arti Sumber Daya 

Manusia yang mempunyai motivasi dan semangat kerja yang tinggi dan mampu 

menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Persaingan yang  ketat tersebut 

merupakan kendala yang harus dihadapi. 

Untuk mendukung kelangsungan hidup suatu usaha tidak hanya 

tergantung pada teknologi yang modern, modal kerja yang besar, tetapi juga 

tergantung pada Sumber Daya yang melaksanakan. Sumber Daya yang 

dimaksud adalah kerjasama antara pemimpin dan karyawan, karena dengan 

kerjasama yang baik diantara keduanya akan dapat mewujudkan tujuan 

perusahaan. 

Seorang pemimpin adalah seseorang yang dengan kemampuan yang 

dimilikinya mampu memotivasi karyawan, menumbuhkan semangat kerja yang 

tinggi dan mampu menciptakan iklim kerja yang sehat dan kondusif. Seorang 

pemimpin harus dapat memotivasi karyawan, dapat menentukan kapan harus 
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bersikap keras pada karyawan, kapan dapat mengajak karyawan berpartisipasi 

dengan hasil yang memuaskan dan kapan pula dapat menyerahkan segala 

sesuatu yang dianggap patut untuk dilaksanakan tanpa banyak campur tangan 

yang tidak diperlukan. Makin banyak pimpinan memahami karyawannya maka 

makin cepat ia dapat menetapkan gaya kepemimpinan mana yang tepat untuk 

menghadapi dan memimpin karyawan. Karena itu tindakan-tindakan pemimpin 

mempunyai pengaruh yang kuat atas semangat kerja karyawan. 

Atas dasar latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

mengangkat permasalahan diatas kedalam suatu bentuk tulisan skripsi dengan 

judul :           

 “ HUBUNGAN ANTARA GAYA KEPEMIMPINAN DENGAN SEMANGAT 

KERJA KARYAWAN PADA PT. PABELAN DI SURAKARTA ’’ . 

   

B.   Perumusan Masalah  

Perumusan  masalah  yang ada dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut :                                                                                                        

1. Bagaimanakah sikap karyawan terhadap gaya kepemimpinan yang diterapkan 

pada PT. Pabelan di  Surakarta berdasarkan tingkat pengalaman kerja ?         

2. Adakah hubungan antara sikap karyawan terhadap gaya kepemimpinan     

dengan semangat kerja karyawan pada PT. Pabelan di Surakarta ? 
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C.   Tujuan Penelitian 

Tujuan  yang  ingin  dicapai  dalam penelitian ini adalah sebagai    

berikut :  

1. Untuk mengetahui sikap karyawan terhadap gaya kepemimpinan yang 

diterapkan pada PT. Pabelan di Surakarta berdasarkan tingkat pengalaman 

kerja. 

2. Untuk mengetahui hubungan antara sikap karyawan terhadap gaya 

kepemimpinan dengan semangat kerja karyawan pada PT. Pabelan di 

Surakarta. 

D.   Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

     1. Perusahaan 

            Dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan tentang gaya kepemimpinan 

yang sebaiknya diterapkan sehingga dapat meningkatkan semangat kerja 

karyawan. 

       2. Penulis 

           Untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dengan disiplin ilmu   

yang diteliti dan membandingkan dengan praktek di lapangan. 

3. Peneliti lain  

            Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu sumber acuan   

tambahan referensi sehingga dapat dimanfaatkan sebagai bahan diskusi bagi   

peneliti sejenis. 
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E.   Sistematika Skripsi 

Sistematika merupakan isi yang ada didalam penelitian yang akan 

dilakukan. Sistematika skripsi penelitian ini adalah sebagai berikut :  

BAB  I       PENDAHULUAN   

                   Berisi tentang  latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, sistematika skripsi.  

BAB II       TINJAUAN PUSTAKA 

                   Berisi tentang teori-teori yang berhubungan dengan gaya 

kepemimpinan dan semangat kerja.  

BAB III      METODOLOGI PENELITIAN 

                   Dalam bab ini diuraikan metode penelitian yang terdiri dari kerangka 

pemikiran , hipotesa, data dan sumber data, teknik analisa. 

BAB IV       PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN   

                   Berisi tentang gambaran umum perusahaan PT. PABELAN di 

Surakarta dan hasil analisa data yang diperoleh.  

BAB V        PENUTUP  

                   Berisi kesimpulan dan saran, yaitu kesimpulan dari pemecahan 

masalah yang diajukan dan saran yang mungkin dapat dijadikan 

sebagai suatu alternatif dalam pengambilan kebijaksanaan dalam 

perusahaan. 


