
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam era Globalisasi sekarang ini, perusahaan harus peka terhadap 

perubahan lingkungan yang terjadi. Hal ini memberikan implikasi bahwa 

organisasi bisnis harus memiliki strategi yang dinamis dalam menghadapi 

cepatnya perubahan kondisi atau lingkungan bisnisnya agar organisasi tersebut 

dapat bertahan dan berkembang. 

Ketika memasuki abad 21 manager  harus memiliki perasaan, 

pemikiran, kesabaran dan keinginan untuk menjadi efektif guna menghasilkan 

produk yang bermutu tinggi dan memberikan pelayanan sebaik mungkin. 

Kepentingan untuk memanajemen sumber daya manusia bukan lagi menjadi 

pertanyaan. Manejemen manusia yang efektif diorganisasi merupakan bagian 

yang penting guna mempertahankan standard kehidupan yang nyaman, 

menjadi suatu pimpinan ekonomi dunia dan meningkatkan mutu bagi seluruh 

warga (Joseph A. Maciarello, Jefrey W Burke and Donald Tilley, 1989). 

Untuk mencapai pemahaman dalam suatu organisasi perlu ditunjang 

dengan kepemimpinan yang baik serta meningkatkan disiplin kerja, sehingga 

akan meningkatkan mutu kerja dalam organisasi. Dalam upaya meningkatkan 

mutu kerja perusahaan maka akan memperlancar tujuan utama dalam 

organisasi secara efektif dan efisien. 

Sehubungan dengan pernyataan diatas, salah satu bagian dalam 

perusahaan yaitu karyawan, yang merupakan individu-individu yang saling 



berinteraksi untuk mencapai tujuan perusahaan secara bersama. Karyawan itu 

sendiri adalah yang mempunyai sikap atau tindakan, dimana seorang individu 

akan dipengaruhi oleh persepsi. Persepsi seorang individu pada suatu hal 

dapat dipengaruhi oleh apa yang dialami atau dihadapinya. Dua orang dalam 

kondisi dan tujuan yang sama, mungkin akan bertindak berbeda karena 

persepsi mereka pada situasi yang ada adalah berbeda. Seseorang mempunyai 

persepsi yang berbeda dengan yang lain, karena pada kenyataan setiap orang 

menerima rangsangan pada suatu obyek melalui penginderaan (penglihatan, 

pendengaran, perabaan, penciuman dan pengecap). Walaupun demikan 

masing-masing orang menerima, mengorganisasikan dan menrjemahkan data 

sensoris itu secara pribadi (Philip Kothler; 1993) 

Kehadiran seorang pemimpin dalam suatu perusahaan akan 

mempengaruhi perilaku karyawan. Sedangkan perilaku yang ditunjukkan 

karyawan tersebut diantaranya berkaitan dengan kedisiplinan dalam bekerja. 

Sikap, kewibawaan dan teladan seorang pemimpin itulah yang akan dinilai 

dan membawa pengaruh terhadap para karyawan. (Abdurachman;1991), 

mengatakan bahwa ucapan-ucapan dengan lisan saja kurang memberi kesan 

dan kepercayaan sebab orang lain ingin melihat dan mengobservasi dengan 

mata kepala sendiri untuk mendapatkan keyakinan tentang baik tidaknya suatu 

anjuran. Karena itu anjuran harus disertai tindakan teladan. Persepsi yang baik 

seorang karyawan terhadap pemimpin akan menimbulkan rasa hormat pada 

pemimpin yang pada akhirnya akan menimbulkan perilaku yang dapat 

mendorong karyawan untuk mengikuti peraturan atau meneladani pemimpin. 



Maka jelaslah dengan memberikan teladan berdisiplin kepada bawahan 

menjadi kewajiban pemimpin sebagai salah satu tekhnik usaha menciptakan 

disiplin kerja diantara para anggotanya. 

Pada A.H TEKSTIL, karyawan sangatlah beraneka ragam sifat, 

keinginan, tingkah laku dan latar belakang pendidikan. Hal ini mengakibatkan 

bahwa persepsi karyawan terhadap perilaku pimpinan sangatlah berbeda, 

begitu pula persepsi pimpinan terhadap kedisplinan kerja karyawan itu sendiri 

juga berbeda.  

Dalam melaksanakan kegiatan kerja, pimpinan A.H TEKSTIL 

mempunyai tugas untuk membina, mengarahkan, menegakkan disiplin 

karyawan dan memimpin penyelenggaraan usaha guna mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dengan demikan adalah tugas pimpinan untuk mencapai cara 

yang terbaik yang dapat menunjang terciptanya disiplin kerja para 

karyawan.Adapun usaha tersebut sangatlah berperan dalam rangka 

meningkatkan disiplin kerja seluruh karyawan. Masalah disiplin kerja adalah 

masalah yang penting dalam setiap usaha kerja sama dalam rangka mencapai 

tujuan tertentu dari sebuah kelompok, apabila dalam organisasi tidak ada 

displin kerja atau sangat disiplin kerjanya sangatlah lemah, maka hasil 

kegiatan kerja akan menurun, baik kualitas maupun kuantitas. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka penulis berkeinginan untuk 

mengadakan penelitian yang dituangkan dalam karya ilmiah yang berbentuk 

skripsi dengan judul “hubungan persepsi karyawan terhadap 

kepemimpinan dengan disiplin kerja pada A.H TEKSTIL di Klaten” 



B. Perumusan Masalah 

Dalam suatu penelitian, untuk menentukan suatu kebenaran akan 

dihadapkan pada suatu masalah yang perlu dipecahkan oleh peneliti. Adapun 

permasalahan yang timbul berdasarkan latar belakang di atas adalah Adakah 

hubungan yang signifikan antara persepsi karyawan terhadap kepemimpinan 

dengan displin kerja di A.H TEKSTIL? 

C. Tujuan Penelitian 

 Pembahasan masalah yang disajikan oleh penulis tidak terlepas dari 

tujuan yang ingin dicapai. Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis adalah 

untuk mengetahui hubungan antara persepsi karyawan terhadap 

kepemimpinan dengan displin kerja di A.H TEKSTIL. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dari penelitian ini antara lain : 

Bagi penulis penelitian ini merupakan penerapan teori-teori yang 

diperoleh selama berada dibangku kuliah fakultas ekonomi 

Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Memberikan gambaran yang senyatanya mengenai disiplin kerja 

karyawan dalam organisasi perusahaan, khusunya dilingkungan 

A.H TEKSTIL, sehingga disiplin kerja karyawan dapat dinilai 



secara obyektif. Dengan harapan penelitian ini dapat menjadi 

masukan bagi A.H TEKSTIL.

Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan referensi 

bagi siapa saja yang membutuhkan teruatama dalam bidang 

manajemen Sumber Daya Manusia, khususnya dalam 

kepemimpinan dan disiplin kerja karyawan dalam suatu organisasi 

industri.

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Untuk mempermudah dan memperjelas arah serta tujuan penelitian ini, 

maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut : 

Bab I : Pendahuluan 

  Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi. 

Bab II : Landasan Teori 

  Berisi tentang penelitian terdahulu, teori-teori yang berhubungan 

dengan persepsi, kepemimpinan dan disiplin kerja.  

Bab III : Metodologi Penelitian 

  Dalam bab ini diuraikan metode penilitian yang terdiri dari 

kerangka pemikiran, hipotesa, data dan sumber data, serta teknik 

analisa data. 

Bab IV : Pelaksanaan dan Hasil Penelitian 



  Berisi tentang gambaran umum A.H TEKSTIL dan hasil analisis 

data yang diperoleh. 

Bab V : Penutup 

Berisi kesimpulan dari penilitian dan saran dari penulis. 

  Bab ini secara umum akan membahas gambaran umum 

perusahaan A.H. Tekstile secara menyeluruh, serta data dan 

analisis data. 

   




