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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberadaan sumber daya manusia di dalam suatu perusahaan 

memegang peranan yang sangat penting. Tenaga kerja memiliki potensi 

yang sangat besar untuk menjalankan aktivitas perusahaan. Potensi setiap 

daya manusia yang ada dalam perusahaan harus dapat dimanfaatkan dengan 

sebaik-baiknya. Sehingga mampu memberikan hasil yang maksimal atau 

hasil yang memuaskan. 

Perusahaan dan pegawai merupakan dua hal yang saling 

membutuhkan. Jika pegawai berhasil membawa kemajuan bagi perusahaan, 

keberhasilan merupakan aktualisasi potensi dari sekaligus peluang untuk 

memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan bagi perusahaan, keberhasilan 

merupakansarana menuju pertumbuhan dan perkembangan perusahaan. 

Mengingat pentingnya sumber daya manusia bagi perusahaan,karena 

itu perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor seperti: gaya 

kepemimpinan dan upah sangat diperlukan para karyawan untuk 

meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung 

jawab. 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan, gaya kepemimpinan 

merupakan salah satu faktor yang penting. Seorang pemimpin melalui 

penerapan gaya kepemimpinannya memiliki pengaruh yang sangat besar 

bagi perusahaan yang dipimpinnya dan setiap kebijakan-kebijakan yang 
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dikeluarkannya akan mempengaruhi kualitas kerja yang dihasilkan oleh 

karyawannya. 

 Suatu perusahaan dapat berkembang semakin maju karena adannya 

sinergiritas yang baik dalam perusahaan itu sendiri. Faktor kepemimpinan 

dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap kinerja karywan, karena 

pemimpin yang merencanakan, menginformasikan, membuat dan 

mengevaluasi berbagai keputusan yang harus dilaksanakan dalam organisasi 

tersebut (Lewa dan Subowo, 2005). 

Selain faktor gaya kepemimpinan yang perlu diperhatikan 

perusahaan adalah faktor upah. Faktor upah cenderung mempengaruhi 

secara langsung terhadap kinerja yang baik dari pekerja pada giliranya akan 

mempengaruhi efisiensi dan profitabilitas perusahaan. Pemberian upah 

menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan kinerja, memotivasi 

karyawan, merangsang karyawan baru yang berkualitas untuk memasuki 

perusahaan, mempertahankan karyawan yang ada, dan meningkatkan 

kinerja (Umar, 2010). 

Perusahaan dan karyawan merupakan dua hal yang tidak bisa 

dipisahkan. Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda 

kehidupan perusahaan. Apabila karyawan memiliki produktivitas dan 

motivasi kerja yang tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang 

akhirnya akan menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi 

perusahaan. Di sisi lain bagaimana roda perusahaan akan berjalan dengan 

baik,kalau karyawanya tidak produktif.  
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Alasan yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa 

sumber daya manusia menduduki peran yang cukup penting di dalam suatu 

perusahaan. Dengan adanya gaya kepemimpinanyang baik dari pemimpin 

danadanya sistem upah yang adil dan layak di harapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan PT. DAN LIRIS Kabupaten Sukoharjo. Dengan adanya 

kinerja yang baik dari karyawan, akan terjadi peningkatan kinerja karyawan 

PT. DAN LIRIS Kabupaten Sukoharjo,sehingga akan meningkatkan 

kwalitas perusahaan. Hal ini menjadi tugas penting bagi PT. DAN LIRIS 

untuk lebih memperhatikan faktor-faktor kepemimpinan, upah bagi 

karyawan yang layak, sehingga membuat para karyawan memiliki semangat 

kerja yang tinggi serta ulet dalam bekerja, sehingga akan memberikan 

kontribusi yang positif terhadap perusahaan. Dengan adanya kontribusi yang 

positif tersebut diharapkan dapat tercapainya maksud dan tujuan PT. DAN 

LIRIS kabupaten Sukoharjo. 

Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengambil 

judul: “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN UPAH 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN” (Survey pada PT. DAN LIRIS 

Kec. Grogol Kab. Sukoharjo). 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah upah berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 



4 
 

 

C. Pembatasan Masalah 

Mengacu pada perumusan masalah di ataspenulis membatasi 

penulisan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, pikiran dan sarana yang 

ada. Dalam hal ini penulis hanya membatasi masalah mengenai gaya 

kepemimpinan dan upah. Kedua faktor inilah yang akan dijadikan batasan 

dalam penelitian ini. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh upah terhadap kinerja karyawan.  

 

E. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Untuk membantu dalam memberikan informasi bagi perusahaan 

mengenai faktor-faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan serta dapat membantu para pimpinan mengambil 

kebijakan untuk berusaha memenuhi keinginan-keinginan karyawaan 

agar nantinya terjadi peningkatan kinerja karyawan dan sekaligus 

kinerja perusahaan itu sendiri. 
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2. Bagi Kalangan Akademis 

Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian 

selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengaruh gaya 

kepemimpinan dan upah kerja kinerja karyawan. 

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi beberapa bab 

yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika tersebut adalah 

sebagai berikut: 

BABI  PENDAHULUAN 

 Pada bab ini membahas tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian 

dan manfaat penelitian. 

BABII  LANDASAN TEORI 

 Bab ini menguraikan tentang teori-teori secara konseptual 

yang diharapkan mampu mendukung pokok-pokok 

permasalahan yang diteliti. Bab ini mencakup teori-teori 

tentang gaya kepemimpinan, upah, kinerja 

karyawan,peneletian terdahulu kerangka pemikiran, dan 

hipotesis. 
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BABIII  METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini berisi tentang definisi metode penelitian, objek 

penelitian, variabel penelitian, sumber data, teknik 

pengumpulan data dan analisis data. 

BABIV  ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini meliputi gambaran umum perusahaan, analisis 

data, dan pembahasan.  

BABV  PENUTUP  

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan yang ditarik dari 

penelitian, keterbatasan penelitian serta saran-saran yang 

dapat digunakan sebagai kebijakan perusahaan dan 

penelitian yang akan datang. 

 

 


