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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perusahaan didirikan mempunyai tujuan yang telah ditentukan, sebab 

tujuan merupakan titik tolak bagi segala perusahaan  dan tujuan juga memberikan 

arah bagi kegiatan dan cara untuk mengukur efektifitas kegiatan perusahaan. Saat 

ini banyak perusahaan yang bermunculan dan beradu saing dalam memenuhi 

kebutuhan konsumen. Meningkatnya jumlah produk dan jumlah jasa maka 

persaingan tidak hanya ditentukan oleh rendahnya biaya yang dikorbankan suatu 

perusahaan, namun berhasil tidaknya perusahaan dalam pencapaian tujuannya 

tergantung oleh para individu dalam organisasi tersebut dalam bekerja. 

 Kepemimpinan merupakan gaya seorang pemimpin mempengaruhi 

bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja efektif (Sariadi, 2013). Seorang 

pimpinan akan diakui sebagai seorang pemimpin tersebut apabila dapat 

mengarahkan bawahannya kearah pencapaian tujuan organisasi. Menurut Anto  

(2013), dalam memandang gaya kepemimpinan, akan berbeda antara satu dengan 

lainnya, persepsi individu terhadap gaya kepemimpinan akan berpengaruh pada 

perilaku mereka dalam bekerja. Persepsi dari para bawahan digunakan untuk 

mengevaluasi kemampuan dari para pimpinan dan untuk menunjukkan kelemahan 

serta area-area perbaikan, semua itu akan berdampak pada kinerja organisasi. 

Gaya kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk 
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berprestasi. Sukses tidaknya karyawan dalam prestasi kerja dapat dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan atasannya (Suranta, 2002 dalam Reza, 2010). 

 Motivasi adalah pemberian kegairahan bekerja kepada karyawan. Keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan 

kegiatan- kegiatan tertentu guna tujuan. Dengan pemberian motivasi dimaksudkan 

pemberian daya perangsang kepada karyawan yang bersangkutan agar karyawan 

tersebut bekerja dengan segala upayanya (Analisa, 2011 dalam  Sajangbati, 2013). 

Karyawan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam suatu 

organisasi baik dalam pencapaian tujuan perusahaan atau instansi terkait lainnya. 

Pada organisasi tidak hanya mengharapkan karyawan yang mampu dan terampil 

saja  namun  yang paling penting mereka mau bekerja giat dan mempunyai 

keinginan untuk mencapai hasil kerja yang terbaik dan maksimal.  Supaya mereka  

bekerja giat dan antusias dalam mencapai hasil yang optimal, maka dalam hal ini 

motivasi kerja sangatlah penting karena pimpinan membagikan pekerjaan pada 

bawahannya untuk dikerjakan dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan yang 

diharapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi. 

 Lingkungan kerja dalam suatu organisasi juga sangat mempengaruhi 

kinerja yang dilakukan oleh para karyawan. Menurut Ariyani (2011), lingkungan 

kerja ini sendiri terdiri atas fisik dan nonfisik yang melekat dengan karyawan 

sehingga tidak dapat dipisahkan dari usaha pengembangan kinerja karyawan. 

Kondisi lingkungan kerja dikatakan baik atau sesuai apabila manusia dapat 

melaksanakan kegiatan secara optimal, sehat, aman, dan nyaman. Lingkungan 

kerja nonfisik yang meliputi keramahan sikap para karyawan, sikap saling 
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menghargai diwaktu berbeda pendapat, dan lain sebagainya adalah syarat wajib 

untuk terus membina kualitas pemikiran karyawan yang akhirnya bias membina 

kinerja mereka secara berkesinambungan (Ariyani, 2011). 

 CV. Sahabat adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan 

dan percetakan buku-buku. CV. Sahabat melakukan percetakan yang produksinya 

berdasarkan atas pesanan. Adapun tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan 

tersebut salah satunya yaitu ikut berpatisipasi dalam pembangunan nasional di 

bidang pendidikan yang memproduksi berbagai macam produk. Hasil produksi 

yang dihasilkan CV. Sahabat sangat bervariasi antara lain Majalah Sukses, Buku 

Pembelajaran SD-SMA, Al-Qur’an, Kop Surat, Brosur, Poster dan lain-lain. 

Untuk mendapatkan order dari pelanggannya, CV. Sahabat menggunakan saluran 

distribusi langsung dan tidak langsung. 

 Kinerja karyawan akan baik apabila pimpinan dapat memberi motivasi 

yang tepat dan pimpinan memiliki gaya kepemimpinan yang dapat diterima oleh 

seluruh karyawan dan mendukung terciptanya suasana kerja yang baik (Reza, 

2010). Kurang adanya peranan pemimpin dalam suatu organisasi kepada 

karyawannya, akan berpengaruh terhadap tingkat kinerja karyawan yang rendah. 

Selain itu, Motivasi karyawan yang terlambat masuk kerja, absen kerja dan sering 

tidak tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan yang diberikan.dalam bekerja, 

dapat menimbulkan kinerja karyawan yang rendah. Lingkungan kerja juga sangat 

mempengaruhi kenyamanan dalam menjalankan tugas kinerja. Hal ini terlihat 

pada CV. Sahabat bahwa tingkat kepemimpinan seseorang belum optimal antara 

pimpinan dengan bawahan, motivasi yang juga masih belum optimal dan 
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lingkungan kerja yang kurang begitu nyaman akan mempengaruhi para karyawan 

dalam bekerja. 

 Penelitian ini merupakan replikasi dari Ajeng Ariyani (2011), dalam 

penelitiannya tentang analisis pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada CV. Trilokajaya Garment di 

Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitiannya tersebut, menunjukkan gaya 

kepemimpinan, motivasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan namun lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terdahap kinerja 

karyawan. 

  Aurelia Potu (2013) dalam penelitiannya tentang pengaruh kepemimpinan, 

motivasi, dan lingkungan kerja pengaruhnya terhadap kinerja karyawan pada 

Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttenggo dan Maluku Utara di Manado 

menunjukkan hasil bahwa ketiga variabel tersebut  secara simultan berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada Kantor Wilayah Ditjen 

Kekayaan Negara Suluttenggo Dan Maluku Utara Di Manado.  

 Berdasarkan penelitian dari Ariyani (2011) dan Potu (2013), peneliti 

tertarik melakukan penelitian dengan menggunakan  gaya kepemimpinan, 

motivasi dan lingkungan kerja sebagai pengukurnya terhadap kinerja karyawan. 

Namun, penelitian ini dilakukan pada karyawan CV. Sahabat di Kabupaten Klaten 

dan penelitian ini dilakukan pada tahun 2015. 

  Mengingat betapa pentingnya gaya kepemimpinan, motivasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan di atas, maka penelitian ini 

mengambil judul “ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, 
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MOTIVASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN (Studi Empris pada Karyawan CV. Sahabat Klaten)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka yang menjadi perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. 

Sahabat Klaten? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Sahabat 

Klaten? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan CV. Sahabat 

Klaten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah  

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan CV. Sahabat Klaten. 

2. Untuk menganalisis apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan   

CV. Sahabat Klaten. 

3. Untuk menganalisis apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap  kinerja 

karyawan CV. Sahabat Klaten. 
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D. Manfaat Penelitian  

1. Secara Teoritis 

a. Untuk penelitian selanjutnya, peneliti dapat memberikan bukti empiris 

tentang pengaruh kinerja karyawan CV. Sahabat dengan penerapan 

gaya kepemimpinan, motivasi, dan lingkungan kerja. 

b. Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan 

berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

2. Secara Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan 

dan perbaikan kinerja karyawan. 

b. Penelitian ini berguna dalam memahami faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini terbagi dalam lima bab. Adapun sistematika 

penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I   Pendahuluan 

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II   Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka sebagai 

dasar penelitian yang terdiri dari landasan teori, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian. 
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BAB III  Metode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian yang meliputi variabel penelitian dan definisi 

operasional penelitian variabel, penentuan sampel, metode 

pengumpulan data dan metode analisis. 

BAB IV  Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini diuraikan tentang deskripsi obyek penelitian yang 

terdiri dari gambaran umum sampel dan hasil olah data serta 

pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  Kesimpulan 

Pada bab ini mengemukakan kesimpulan yang diperoleh, 

keterbatasan penelitian , serta saran yang mungkin nantinya 

berguna bagi perusahaan dan penelitian yang akan datang. 

 


