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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha 

untuk meningkatkan kinerja, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

perusahaan akan tercapai. Berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan dalam 

meningkatkan kinerjanya, misalnya dengan melalui pendidikan, pelatihan, 

pemberian kompensasi yang layak, pemberian motivasi dan menciptakan 

kepuasan yang kondusif. Disisi lain kepuasan seorang pemimpin dalam 

menggerakkan dan memberdayakan karyawannya juga akan mempengaruhi 

kinerja. House (1988) dalam Guritno (2005), menyatakan bahwa perilaku 

pemimpin memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap karyawan, 

perilaku dan kinerja. Efektivitas seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi 

oleh karakteristik bawahannya. Perilaku pemimpin pada dasarnya terkait 

dengan proses pertukaran yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya. 

Seorang pemimpin dikatakan gagal, apabila tidak dapat memunculkan 

motivasi, menggerakkan dan memuaskan karyawan pada suatu pekerjaan dan 

lingkungan tertentu. Selain itu tugas pemimpin adalah mendorong bawahan 

agar memiliki kompetensi melalui pelatihan – pelatihan dan dukungan, serta 

mengkondisikan bawahan memiliki kesempatan untuk tumbuh dan 
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berkembang dalam mengantisipasi setiap tantangan dan peluang untuk bekerja 

di bawah kondisi yang mandiri. 

Kepuasan kerja juga disinyalir berpengaruh terhadap kinerja, namun 

berbagai riset menunjukkan adanya hubungan yang rendah antara kepuasan 

dengan kinerja (Iaffaldano & Munchinsky, 1985 dalam Guritno, 2005). 

Berbagai alasannya antara lain: masalah pengukuran, desain penelitian, 

karakteristik pekerjaan dan karakteristik karyawan. Studi yang dilakukan oleh 

Organ (1977) dalam Guritno (2005), menunjukkan bahwa pada level 

organisasi, kepuasan kerja mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas 

dibandingkan dengan karyawan yang kepuasannya kecil. Studi yang dilakukan 

oleh Ostroff (1992) dalam Guritno (2005), mengindikasikan bahwa adanya 

korelasi yang rendah antara kepuasan dan kinerja. Berbagai penelitian secara 

parsial mengkaitkan antara kepuasan kerja dengan kinerja, selain itu juga 

pengaruh motivasi terhadap kinerja dan pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja. 

Dilain pihak motivasi seseorang untuk bekerja juga akan sangat 

mempengaruhi kinerja. Penelitian yang dilakukan oleh Kovach (1995) dalam 

Guritno (2005), di sektor swasta, menemukan bahwa faktor – faktor yang 

mempengaruhi motivasi seseorang setelah diranking, adalah sebagai berikut: 

bekerja hal yang penting, apresiasi secara penuh, perasaaan memiliki sesuatu, 

keamanan kerja, upah yang layak, adanya promosi dan karir dalam organisasi, 

kondisi kerja yng baik, dan loyalitas. Beberapa penelitian mengindikasikan 

hasil yang berbeda antara hubungan motivasi dengan kepuasan kerja untuk 
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sektor publik dan swasta. Sektor publik memiliki kecenderungan yang 

mempengaruhi motivasi seseorang untuk bekerja adalah keamanan dan 

stabilitas kerja, kerja team, dan pelayanan kepada masyarakat. Karyawan di 

sektor publik cenderung menjauhkan diri dari masalah reward, prestise dan 

keinginan akan tantangan serta otonomi kerja. Dalam studi yang sama, 

karyawan sektor swasta cenderung memiliki motivasi yang terkait dengan 

kepentingan status, kesempatan untuk maju, otonomi kerja dan gaji yang 

tinggi. Pengecualian bagi karyawan sektor swasta adalah kontribusi untuk 

masyarakat dan keamanan kerja. 

Berbagai studi yang terkait dengan motivasi karyawan di sektor swasta 

dan sektor publik memberikan hasil yang berbeda, terutama terkait dengan 

kepentingan masyarakat, dan terdapat indikasi motivasi dapat menciptakan 

efektivitas maupun ketidakefektivan bagi karyawan sektor publik. Dilain 

pihak, survey yang dilakukan oleh Maidani (1991) dalam Guritno (2005), 

menemukan tidak adanya perbedaan yang signifikan antara sektor swasta dan 

sektor publik. Survey dilakukan terhadap 177 karyawan sektor publik dan 173 

karyawan sektor swasta. Hasil lain mengindikasikan bahwa sektor publik 

memiliki level kepuasan kerja yang lebih tinggi dibandingk sektor swasta. 

Pemahaman berbagai dimensi yang relevan untuk mengukur motivasi 

karyawan merupakan informasi yang sangat penting hiubungannya dengan 

kinerja organisasional maupun kinerja individu, sebagai hal yang terkait 

dengan apa yang diinginkan oleh karyawan dari pekerjaan mereka dan apakah 

mereka merasa pekerjaan itu penting. Kepentingan selanjutnya, motivasi 
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karyawan dapat digunakan untuk memformulasikan kebijakan personel, 

perencanaan strategis maupun proses reengineering. Pemahaman terhadap 

motivasi karyawan akan sangat penting kaitannya dengan pencapaian tujuan, 

yaitu produktivitas dan efisiensi. 

Mendasar pada latar belakang diatas, maka kinerja sangatlah menarik 

untuk diteliti dengan mengkaitkan faktor – faktor yang dominan 

mempengaruhi kinerja karyawan, yakni motivasi karyawan, kepuasan 

karyawan, maupun kepemimpinan yang terjadi dalam perusahaan, sehingga 

dalam kesempatan ini penulis untuk mencoba untuk mengangkat topik tersebut 

dengan judul “Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Perilaku 

Kepemimpinan, Kepuasan Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja (Studi 

Pada CV. Lazatex Pekalongan)”.   

 

B. Perumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku 

kepemimpinan, kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja pada CV. 

Lazatex Pekalongan? 

2. Variabel manakah diantara persepsi karyawan mengenai perilaku 

kepemimpinan, kepuasan kerja dan motivasi yang paling berpengaruh 

terhadap kinerja CV. Lazatex Pekalongan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh persepsi karyawan mengenai perilaku 

kepemimpinan, kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja pada CV. 

Lazatex Pekalongan. 

2. Untuk menganalisis antara variabel persepsi karyawan mengenai perilaku 

kepemimpinan, kepuasan kerja dan motivasi yang paling berpengaruh 

terhadap Kinerja CV. Lazatex Pekalongan. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian yang digunakan adalah: 

1. Diharapkan dapat memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran 

pimpinan perusahaan dalam hal pengaruh persepsi karyawan mengenai 

perilaku kepemimpinan, kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja 

khususnya pada CV. Lazatex Pekalongan. 

2. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memperkaya khasanah ilmu 

ekonomi dan juga hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan 

acuan terhadap teori – teori tersebut bila hasil penelitian mendukung. 

3. Bagi penulis, penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan 

mengenai layanan informasi serta sebagai studi perbandingan antara teori 

dengan kenyataan yang terjadi di perusahaan. 
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E. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN  

Terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan 

pembatasan masalah, perumusan masalah penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penulisan 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan konsep dasar teori, kerangka pemikiran 

yang melandasi pembahasan dan hipotesis. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Didalam metode penelitian ini akan diuraikan tentang populasi 

dan sample penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, definisi variabel penelitian dan metode 

analisa data yang digunakan dalam penelitian ini. 

BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Meliputi gambaran umum dari obyek penelitian, data-data yang 

diperoleh dari penelitian, analisis data, pembahasan dan hasil 

penelitian. 

BAB V :  PENUTUP  

Adalah bab terakhir yang meliputi kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 
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