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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam suatu

organisasi atau perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik,

perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan

berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal

mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat.

Menurut Syamsuddinnor (2014), sumber daya manusia merupakan

salah satu modal  utama dalam suatu organisasi, dimana dapat memberikan

kontribusi yang tidak ternilai dalam strategi pencapaian tujuan organisasi.

Salah satu contoh pentingnya kontribusi sumber daya manusia dalam sebuah

perusahaan bisa dilihat dari proses produksi. Dimana ketika perusahaan

tersebut sudah memiliki financial yang kuat, bahan baku yang terpenuhi, dan

teknologi terbaru namun tidak adanya sumber daya manusia yang baik, maka

proses produksi tidak akan berjalan dengan lancar.

Kinerja merupakan bagian yang sangat penting dan menarik karena

terbukti sangat penting manfaatnya. Oleh karena itu upaya-upaya untuk

meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling

serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup

perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada

didalamnya (Syamsuddinnor, 2014).
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Kinerja karyawan mempunyai beberapa faktor yang dapat

mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah

gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan

motivasi seseorang untuk berprestasi. Sukses tidaknya karyawan dalam

prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasannya (Regina,

2010).

Gaya kepemimpinan menjadi faktor pertama dalam meningkatkan

kinerja secara berkelanjutan. Pada proses ini pemimpin mempunyai peran

yang besar dalam menentukan pelaksanaan organisasi suatu perusahaan.

Seorang pemimpin dituntut untuk memberikan arahan yang jelas terhadap visi

dan misi organisasi tersebut, dan mampu menjalankan organisasi dengan baik

agar hasil yang didapatkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai oleh

perusahaan.

Selain dari faktor kepemimpinan, faktor lain adalah motivasi yang

diberikan kepada pegawai. Motivasi dapat mendorong seorang karyawan

dalam melaksanakan pekerjaan secara optimal sesuai dengan tujuan yang

diinginkan oleh seorang pemimpin dalam menciptakan suasana kerja yang

kondusif dalam perusahaan. Daya dorongan tersebut adalah motivasi.

Susanty (2012) dan Erza (2011) menyebutkan motivasi kerja

berpengaruh positif terhadap disiplin kerja, gaya kepemimpinan berpengaruh

positif secara signifikan terhadap disiplin kerja, dan disiplin kerja tersebut

berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja. Motivasi kerja

memiliki pengaruh yang positif terhadap suatu organisasi dalam perusahaan,
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seperti yang telah diungkapkan oleh Hasibuan (2011), bahwa motivasi dapat

meningkatkan produktivitas, kedisiplinan, dan dapat mempertinggi rasa

tanggung jawab karyawan terhadap tugas-tugasnya.

Selain faktor gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, faktor lain

yang berpengaruh terhadap kinerja adalah disiplin kerja. Menurut Veithzal

Rivai dan Ella Jauvani (2009: 825), disiplin kerja adalah suatu alat yang

digunakan para manajer untuk berkomunikasi dengan karyawan agar mereka

bersedia untuk mengubah suatu perilaku serta sebagai suatu upaya untuk

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati semua peraturan

perusahaan dan norma-norma yang berlaku.

Bank merupakan salah satu penggerak perekonomian yang memiliki

peranan penting dalam perkembangan ekonomi bangsa. PT. Bank Bukopin

Tbk. merupakan salah satu bank konvensional di Indonesia yang

perkembangannya cukup pesat di era globalisasi saat ini. PT. Bank Bukopin

Tbk. Cabang Klaten adalah salah satu kantor cabang umum PT. Bank Bukopin

Tbk. yang sedang berusaha meningkatkan kinerja pegawainya dalam rangka

pencapaian tujuan perusahaan secara optimal.

Gaya kepemimpinan menjadi salah satu pendorong dalam

meningkatkan kinerja pegawai. Karena seorang pemimpin harus menerapkan

gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya. Di sisi lain aspek motivasi

kerja juga menjadi aspek penting dalam kinerja pegawai, dimana dalam jaman

globalisasi sekarang ini tentunya kebutuhan setiap pegawaiakan semakin

bertambah seiring perkembangan jaman. Kinerja pegawai juga sangat
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bergantung kepada sejauh mana disiplin yang telah dilakukan oleh karyawan

PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Klaten dalam melakukan pekerjaannya.

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas dan melihat

pentingnya gaya kepemimpinan yang sesuai dengan harapan pegawai,

motivasi kerja dan disiplin kerja dalam menentukan keberhasilan kinerja

pegawai, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dengan judul

“ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN PARTISIPATIF,

MOTIVASI DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA

PEGAWAI PADA PT. BANK BUKOPIN TBK. CABANG KLATEN”.

B. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan

penelitian sebagai berikut:

1. Apakah gaya kepemimpinan partisipatif berpengaruh terhadap kinerja

pegawai?

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai?

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penilitan yang

akan dilakukan adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja

pegawai.
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2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai.

3. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai.

D. Manfaat penelitian

Manfaat penelitian ini dijabarkan menjadi manfaat teoritis dan

praktis, berikut uraiannya.

1. Manfaat Praktis

1.1 Bagi Peneliti

Sebagai refrensi dan bahan pertimbangan khususnya untuk

pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan upaya

meningkatkan kinerja pegawai.

1.2 Bagi Perusahaan

Sebagai bahan informasi dan masukan bagi perusahaan

dalam meningkatkan kinerja pegawai dan menentukan kebijakan

secara tepat guna mencapai produktivitas kerja perusahaan  pada PT.

Bank Bukopin Tbk. Cabang Klaten.

1.3 Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan

informasi dengan refrensi bacaan bagi peneliti lain yang akan

melakukan penelitian dengan topik yang sejenis.

2. Manfaat Teoritis

2.1 Bagi Dunia Pendidikan
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Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sumber

informasi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun refrensi dan

pengetahuan bagi peneliti yang melakukan pengembangan penelitian

selanjutnya.

2.2 Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan

suatu organisasi atau perusahaan dalam mengambil kebijakan kinerja

karyawan, gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja pada

perusahaan atau organisasi.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka

dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang tersusun

sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, rumusan

masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan

sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan mengenai landasan teori yang terdiri dari gaya

kepemimpinan partisipatif, motivasi, disiplin kerja dan kinerja.

Pada bab ini juga menjelaskan kerangka pemikiran, penelitian-

penelitian terdahulu dan hipotesis.
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BAB III METODODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai jenis penelitian, populasi dan

sample, definisi operasional dan pengukuran variabel, data dan

sumber data, metode pengumpulan data, alat analisis data, serta

metode analisis data yang digunakan.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai deskripsi responden, analisis data dan

pembahasan (mencakup metode penelitian pada bab III,

pembandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ditentukan,

pembuktian hipotesis, serta jawaban atas pertanyaan pada

perumusan masalah).


