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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Menghadapi era global  seperti sekarang ini di mana  dunia persaingan yang 

semakin kompleks dan kompetitif dalam berbagai bidang khususnya kehidupan 

berorganisasi, hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah sumber daya 

manusia, karena ditangan manusialah tujuan perusahaan atau organisasi dapat 

tercapai dengan baik. Menurut Robbins (1996) dalam penelitian Sehfudin (2011) 

pada dasarnya sumber daya manusia merupakan serangkaian tindakan dalam hal 

penarikan tenaga kerja, seleksi tenaga kerja, pengembangan, pemeliharaan, dan 

penggunaan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan individu maupun tujuan 

organisasi. Dengan demikian masalah departemen sumber daya manusia merupakan 

masalah yang kompleks bagi organisasi, dibandingkan dengan departemen lainnya. 

Masalah yang ada dalam manajemen sumber daya manusia, merupakan 

masalah utama yang patut  mendapat perhatian organisasi diantaranya adalah 

masalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan dianggap penting bagi organisasi 

karena keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi oleh kinerja itu sendiri. Untuk 

memelihara dan menegakkan kinerja karyawan yang baik ada banyak hal yang 

mempengaruhi diantaranya adalah kesejahteraan, pendidikan dan pelatihan, motivasi, 

kepemimpinan, budaya organisasi, dan lingkungan kerja. Dalam penelitian ini dipilih 

tiga faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu: gaya kepemimpinan, 

motivasi, dan komunikasi. Faktor-faktor tersebut diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. 
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Gaya kepemimpinan merupakan kemampuan (seni) pemimpin atau manajer 

untuk mempengaruhi orang lain berupa perilaku baik secara perorangan maupun 

kelompok dalam mengikuti kehendaknya baik langsung maupun tidak langsung. 

Kepemimpinan tersebut muncul bersamaan dalam peranannya sebagai manajer. 

Menurut Anoraga (1992), Hersey, et al (1993), As‘ad (1995), Robbins (1998), Thoha  

(2001) dalam penelitian Mamik (2010), peran manajer tersebut mengarahkan 

karyawan pada peningkatan kesadaran, pemahaman, dan kesediaan mengikuti saran 

atau petunjuknya. Keberhasilan perusahaan mencapai tujuannya, sangat ditentukan 

oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Gaya kepemimpinan berkaitan dengan 

cara yang digunakan oleh manajer dalam mengatur dan mempengaruhi karyawannya 

untuk meningkatkan kerja mereka dalam rangka pencapaian tujuan perusahaan. 

Pemimpin memiliki hubungan yang sangat erat dengan motivasi dan kinerja 

karyawan. Kartini (1994) dalam penelitian Sehfudin (2011) menyatakan bahwa 

fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun atau 

memberi motivasi kerja, dan membuat jaringan organisasi serta membawa 

pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju dengan ketentuan waktu dan 

perencanaan, sehingga setiap pemimpin akan memperlihatkan gaya 

kepemimpinannya lewat ucapan, sikap tingkah lakunya yang dirasa oleh dirinya 

sendiri maupun orang lain. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah motivasi. Motivasi 

merupakan faktor pendorong seseorang melaksanakan kegiatan guna mendapat hasil 

yang terbaik. Oleh karena itu, tidak heran jika karyawan yang mempunyai motivasi 

kerja yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Maka dari itu 

motivasi kerja karyawan perlu dibangkitkan agar karyawan bertanggungjawab dalam 
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tugas yang diembannya. Hasbuan (2007) dalam penelitian Purwanto (2013) 

mengartikan bahwa motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan 

kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi 

dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Selain motivasi, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

komunikasi. Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan tidak lepas dari komunikasi 

dengan sesama rekan kerja, atasan dan bawahan. Komunikasi yang baik dapat 

menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kinerja karyawan. Melalui 

komunikasi karyawan dapat meminta petunjuk kepada atasan mengenai pelaksanaan 

kerja. Melalui komunikasi juga karyawan dapat berkerjasama satu sama lain. 

Robbins (1996) dalam penelitian  Sehfudin (2011) menyatakan bahwa komunikasi 

merupakan pentransferan makna maupun pemahaman makna kepada orang lain 

dalam bentuk lambang-lambang, simbol, atau bahasa tertentu sehingga orang yang 

menerima informasi memahami dari maksud informasi tersebut.  

PT. Masaji Tatanan Container merupakan anak perusahaan dari PT. 

Samudera Indonesia Group yang bergerak di bidang jasa  penanganan Container dan 

Container Depot di Indonesia yang terdapat di kabupaten Semarang, Jawa Tengah. 

Perusahaan jasa container ini berdiri  sejak dekade 1980-an dan ditetapkan dengan 

badan hukum pada tahun 1991, sehingga dipastikan memiliki komunikasi  yang baik 

serta peran pemimpin yang handal sehingga mampu berkompetensi dalam dunia 

bisnis selama puluhan tahun. Akan tetapi sangat disayangkan ketika dalam 

kesehariannya komunikasi kurang dibahas dan diperkenalkan sebagai pembentuk 

karakter dan penelaahan tujuan perusahaan itu sendiri. 
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Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan tersebut 

untuk mempengaruhi kinerja karyawannya. Semakin banyak karyawan yang 

mempunyai kinerja tinggi, maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan 

meningkat sehingga perusahaan akan bertahan dalam persaingan global. Karyawan 

dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif 

dan efisien. Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui kepuasan konsumen, 

berkurangnya jumlah keluhan, dan tercapainya target yang optimal.   

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, yang 

dilakukan oleh Sehfudin (2011). Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian 

sebelumnya adalah pada objek penelitian. Objek penelitian sebelumnya adalah pada           

PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Cabang Semarang, sedangkan objek 

penelitian ini adalah pada PT Masaji Tatanan Container, Semarang.  

Berdasar uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dalam rangka 

untuk menilai apakah gaya kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi layak 

dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kinerja karyawan guna mencapai tujuan 

organisasi. Dengan melihat kondisi tersebut, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, 

MOTIVASI DAN KOMUNIKASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. 

MASAJI TATANAN CONTAINER KOTA SEMARANG.” 

 
B. Perumusan Masalah 

Beberapa penelitian tentang gaya kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi 

karyawan yang pernah dilakukan dalam penelitian sebelumnya, dari ketiga variabel 

tersebut memiliki hasil  berbeda-beda yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan 
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di kalangan praktisi akademik, terutama dalam melihat variabel manakah yang lebih 

signifikan dalam meningkatkan kinerja karyawan.  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian sebagai berikut:  

1. Apakah variabel Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh signifikan terhadap 

kinerja   karyawan PT. Masaji Tatanan Container, Semarang? 

2. Apakah variabel Motivasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Masaji Tatanan Container, Semarang?  

3. Apakah variabel Komunikasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan  PT. Masaji Tatanan Container, Semarang? 

 
C. Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan dapat berfokus dan tidak meluas, maka dalam penelitian ini 

dibatasi hanya menggunakan tiga variabel independen saja, yaitu: gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi, dengan objek pembatasan pada PT. 

Masaji Tatanan Container, Semarang. 

 
D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka peneliti mempunyai 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian yang 

hendak dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh gaya kepemimpinan  terhadap kinerja 

karyawan PT. Masaji Tatanan Container, Semarang. 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan  

PT. Masaji Tatanan Container, Semarang. 
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3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh komunikasi terhadap kinerja 

karyawan  PT. Masaji Tatanan Container, Semarang. 

 
E. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat sebagai 

berikut:   

1. Bagi Peneliti  

Hasil penelitian ini memberi informasi dan pengetahuan tambahan berkaitan 

dengan dunia kerja tentang gaya kepemimpinan, motivasi, dan komunikasi 

yang ada hubungannya dengan peningkatan kinerja karyawan. 

2. Bagi Perusahaan  

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberi informasi kepada pimpinan PT. 

Masaji Tatanan Container, Semarang akan pengaruh gaya kepemimpinan, 

motivasi, dan komunikasi karyawan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

3. Bagi Perguruan Tinggi 

Untuk menambah wawasan dan sebagai referensi yang berguna misalnya 

untuk penelitian yang sejenis serta untuk menambah khazanah ilmu bagi 

penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan masalah ini. 

 
F. Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pemahaman dan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, 

maka pembahasan mengenai pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan 

komunikasi terhadap kinerja karyawan di PT. Masaji Tatanan Container ini dibahas 

dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I    Pendahuluan 

               Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

               Bab ini membahas mengenai deskripsi teoritis variabel, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis. 

BAB III Metode Penelitian 

               Bab ini menguraikan tentang ruang lingkup penelitian, populasi, sampel 

dan teknik pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi operasional dan penyusunan variabel, serta 

teknis dan metode analisis data.  

BAB IV Analisis Data dan Pembahasan 

               Bab ini berisi tentang penyajian dan analisis data. Pada bab ini disajikan 

dan dijelaskan tentang analisis data dan pembahasan atas  hasil analisis 

yang merupakan jawaban atas hipotesis yang telah dikemukakan. 

BAB V  Penutup 

               Bab ini berisi tentang simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, 

serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan baik untuk subyek 

penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya.  

 

          


