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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan atau 

organisasi selama ini yaitu rendahnya tingkat kualitas sumber daya manusia. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting dalam perusahaan 

atau organisasi. Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting 

dalam perusahaan atau organisasi untuk mempertahankan dan 

mengembangkan perusahaan sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya sumber 

daya manusia memiliki peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi. 

Tujuan organisasi dalam bidang sumber daya manusia yaitu mengharapkan 

agar sumber daya manusia bisa bekerja sesuai dengan dengan tujuan 

perusahaan atau organisasi. Untuk mencapai tujuan perusahaan membutuhkan 

kinerja yang baik dari karyawan. Kinerja sebuah perusahaan atau organisasi 

sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan kualitas sumber daya manusia yang 

ada dalam perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia yang dimaksud 

dalam perusahaan yaitu karyawan yang bekerja dalam perusahaan dengan 

tujuan mendapatakan imbal balik atau upah atas pekerjaan yang telah 

dilakukanya. PT Safari merupakan perusahaan jasa yang bergerak dibidang 

transportasi bus yang berlokasi di Salatiga Jawa Tengah Yang memiliki 

sekitar 110 karyawan. Perusahaan ini melayani jasa transportasi bus untuk 

jurusan Solo- Semarang, Bus malam jurusan Solo- Jakarta dan jasa 

transportasi pariwisata (Blue Star).  Maka dari itu peneliti ingin melakukan 

penelitian tentang kinerja karyawan di PT. Safari karena terdapat jumlah 

karyawan atau sumber daya manusia yang memadai untuk dijadikan sebagai 

tempat riset dan penelitian.   

Karyawan adalah faktor utama penentuan keberhasilan dan kemajuan 

suatu organisasi atau perusahaan. Menurut Ismail dalam Ratnawati (2012: 

12), kinerja karyawan adalah tingkat keberhasilan karyawan dalam 
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melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Prawirosentono 

(1999:2), 

 Performance adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang 

atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam rangka upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika.  

Perusahaan dapat berjalan dengan baik apabila perusahaan mampu 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, 

motivasi, kedisiplinan dan pengawasan dengan baik.  Kinerja karyawan yang 

tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan. Semakin banyak karyawan yang 

mempunyai kinerja baik, maka diharapkan produktivitas perusahaan secara 

keseluruhan akan meningkat sehingga perusahaan akan mencapai tujuan yang  

diinginkan.  

Salah satu faktor penting yang dapat mempengaruhi kemajuan 

perusahaan adalah kinerja karyawan. Untuk meningkatkan kinerja karyawan 

maka perusahaan harus melakukan upaya-upaya agar kinerja karyawan 

meningkat untuk menunjang keberhasilan mencapai tujuan dan 

keberlangsungan hidup perusahaan. Faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan salah satunya adalah gaya kepemimpinan. Rivai (2004:2) 

mengemukakan kepemimpinan secara luas meliputi proses memengaruhi 

dalam menentukan tujuan organinsasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 

mencapai tujuan, mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok dan 

budayanya. Dalam hal ini sebenarnya terdapat hubungan yang erat antara 

kinerja perorangan (individual performance) dengan kinerja perusahaan 

(corporate performance). Dengan demikian apabila kinerja karyawan baik 

maka kemungkinan besar kinerja perusahaan (corporate performance) juga 

akan baik. 

Gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai 

suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin, yang menyangkut 

kemampuanya dalam memimpin. Perwujudan tersebut biasanya membentuk 

suatu pola atau bentuk tertentu. Newstrom dalam Hakim (2014:130) pola 

tindakan pemimpin secara keseluruhan seperti yang dipersepsikan atau diacu 
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oleh bawahan tersebut dikenal sebagai gaya kepemimpinan. Dunia usaha 

yang sedang berkembang dengan pesat dan marak diera globalisasi ini sangat 

membutuhkan dukungan kebijakan dan gagasan-gagasan dari seorang 

pemimpin (manajer) yang mumpuni. Kepemimpinan adalah fenomena 

universal yang sangat penting dalam organisasi, baik organisasi bisnis, 

pendidikan, politik, keagamaan, maupun sosial. Menurut David dalam Badeni 

(2013:126) menyatakan bahwa tanpa kepemimpinan suatu organisasi 

hanyalah sejumlah orang atau mesin yang mengalami kebingungan. 

Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu 

kelompok ke arah tercapainya suatu tujuan. Menurut Coons dalam Hakim 

(2014:129) menyatakan bahwa kepemimpinan adalah perilaku dari seorang 

individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu tujuan 

yang ingin dicapai bersama. Dengan demikian kepemimpinan merupakan 

salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam 

perusahaan. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah sistem upah 

kerja pada karyawan. Upah sebagai bagian dari biaya dalam proses 

manajemen perusahaan akhir-akhir ini menjadi isu yang melahirkan pro dan 

kontra. Sebagai bagian dari biaya, upah sering dipandang sebagai aspek yang 

diharapkan dapat memberikan dampak produktifitas yang tinggi, sehingga 

pendapatan perusahaan dapat ditingkatkan dari waktu kewaktu. Sebaliknya 

dari kacamata kaum pekerja atau karyawan, upah adalah sarana untuk 

memenuhi kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya.  

Pekerja juga berhak mendapat kehidupan yang layak, meskipun 

kesempatan itu tidak sebesar seperti kelompok manajer atau pimpinan 

perusahaan. Dalam UU 13/2003 Pasal 1 (30) Upah adalah hak pekerja/buruh 

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari 

pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan 

dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan 

perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan 

keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan 
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dilakukan. Menurut Flippo dalam Husna (2011:138) Upah ialah harga untuk 

untuk jasa-jasa yang telah diberikan oleh seorang kepada orang lain. Husna 

(2011:138) upah adalah pengganti atas jasa yang telah diserahkan oleh 

pekerja kepada pihak lain.  

Keterkaitan sistem upah kerja antara buruh atau pekerja dengan 

perusahaan hingga saat ini menjadi permasalahan yang klasik dan tidak 

kunjung terselesaikan dimana upah yang diberikan pihak perusahaan sangat 

rendah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan kepentingan yang saling 

bertentangan antara karyawan dan perusahaan. Bagi karyawan atau pekerja 

upah merupakan sumber penghasilan, oleh karena itu karyawan atau pekerja 

mengharapkan upah yang tinggi, tetapi disisi lain bagi perusahaan upah 

adalah salah satu komponen biaya yang bisa mempengaruhi profit atau 

pendapatan sehingga perusahaan berusaha menekan biaya upah karyawan 

atau pekerja. Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu motivasi 

kerja yang tinggi sehingga kinerja para buruh/pekerja menjadi lebih baik dan 

tentunya berpengaruh terhadap pendapatan perusahaan. (Husna, 2011:161) 

pemberian upah berguna untuk meningkatkan output dan efesien, kita 

haruslah menyadari akan berbagai kesulitan yang timbul dari sistem 

pengupahan insentif. 

Hasil wawancara dengan beberapa karayawan, diperoleh informasi 

bahwa masih banyak kendala yang dihadapi karyawan sehingga menghambat 

kinerja karyawan. Beberapa kendala tersebut adalah gaya kepemimpinan 

direktur perusahaan dan sistem pengupahan dalam perusahaan. Di PT Safari 

Salatiga sistem upah kerja yang dipakai untuk memberikan imbal balik 

kepada karyawan adalah Sitem Premi tetapi, sistem tersebut menurut 

beberapa karyawan masih dirasa kurang sesuai dengan keinginan karyawan.  

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan judul “KINERJA KARYAWAN DITINJAU DARI 

GAYA KEPEMIMPINAN DAN SISTEM UPAH KERJA PADA PT 

SAFARI SALATIGA TAHUN 2015” 
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B. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas, sehingga 

tidak mungkin permasalahan yang ada itu dapat dijangkau dan diselesaikan 

semua, oleh karena itu perlu adanya pembatasan masalah sehingga persoalan 

itu akan diteliti menjadi jelas. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian 

ini sebagai berikut:  

1. Penelitian ini dilaksanakan pada karyawan di PT Safari  Salatiga tahun 

2015 bagian karyawan Blue Star. 

2. Kinerja karyawan  yang dimaksudkan adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

karyawan PT Safari berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

3. Gaya kepemimpinan yang dimaksudkan adalah tanggapan karyawan 

mengenai pola tindakan yang dilakukan manajer dalam memimpin 

perusahaan di PT Safari Salatiga. 

4. Sistem upah kerja yang dimaksudkan adalah sistem proses pemberian 

imbal balik atau upah atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan 

di PT Safari Salatiga. 

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Adakah  pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada 

PT Safari  Salatiga tahun 2015? 

2. Adakah  pengaruh sistem upah kerja terhadap kinerja karyawan pada PT 

Safari  Salatiga tahun 2015? 

3.  Adakah pengaruh gaya kepemimpinan dan sistem upah kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT Safari  Salatiga tahun 2015? 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui: 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan dan terhadap kinerja karyawan pada PT 

Safari  Salatiga tahun 2015. 

2. Pengaruh sistem upah kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Safari  

Salatiga tahun 2015. 

3. Pengaruh gaya kepemimpinan dan sistem upah kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PT Safari  Salatiga tahun 2015. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memiliki manfaat 

sebagai berikut :  

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan dan sistem upah kerja terhadap kinerja karyawan pada PT 

Safari  Salatiga tahun 2015  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Karyawan 

Diharapkan dapat menimbulkan semangat kepada karyawan untuk 

meningkatkan kinerja serta memberikan income yang besar bagi 

perusahaan.  

b. Bagi Peneliti 

Dari penelitian ini akan  mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan 

dan sistem upah kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Safari 

Salatiga tahun 2015 

c. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan bagi 

perusahaan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja 

karyawan dan perusahaan. 
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d. Bagi Pihak Lain 

Sebagai pedoman dan bahan masukan dalam pengembangan 

perusahaan dan dalam melaksanakan penelitian berikutnya yang 

sejenis. 


