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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Permasalahan 

Dewasa ini sumber daya manusia mempunyai kedudukan yang penting 

bagi sebuah organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu organisasi perlu 

menghargai segala aspek dalam diri karyawan agar tercipta sumber daya 

manusia yang berkualitas dan berkinerja yang unggul (Bruce, 2003). 

Widodo (2006:78) mengemukakan bahwa kinerja adalah melakukan 

sesuatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung jawabnya 

sesuai dengan hasil yang diharapkan. Kinerja karyawan merupakan faktor yang 

sangat penting bagi suatu perusahaan. Kinerja sebagai perwujudan perilaku kerja 

sesorang karyawan yang ditampilkan sebagai prestasi kerja sesuai dengan 

peranannya dalam sebuah perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Hal ini 

dikarenakan kinerja karyawan sebagai penentu keberhasilan serta kelangsungan 

hidup perusahaan. Dalam setiap organisasi manusia merupakan salah satu 

komponen yang sangat pentingdalam menghidupkan organisasi tersebut. Hal ini 

harus didukung dengan kinerja yang baik pula karena tanpa kinerja yang baik 

organisasi tidak akan mencapai tujuannya. 

PT Tritunggal Mulia Wisesa Surakarta adalah suatu perusahaan swasta 

yang bergerak di bidang distribusi produk-produk terkenal dari PT P&G. Dalam 

jangka waktu tertentu, perusahaan selalu melakukan rolling jabatan dan setiap 

pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Pada setiap gaya 

kepemimpinan memiliki dampak positif maupun negatif atas kinerja karyawan.  
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Untuk peningkatan kinerja karyawan, masalah disiplin yang ada di 

perusahaan PT Tritunggal Mulia Wisesa juga harus dapat diperhatikan secara 

penuh oleh pimpinan. Tidak mudah bagi pimpinan dalam membangun disiplin 

kerja bagi karyawannya. Atas permasalahan tersebut dituntut peran 

kepemimpinan dalam membimbing dan mengarahkan karyawan sehingga dapat 

menciptakan kedisiplinan yang tinggi bagi karyawanya dan kinerja menjadi 

maksimal sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Disiplin kerja merupakan 

sikap sadar atau kesediaan seseorang karyawan untuk melakukan dan mentaati 

aturan-aturan yang ditetapkan perusahaan. Penelitian Prasetyo (1984) 

mengemukakan bahwa salah satu faktor penentu dari efektifitas kinerja adalah 

disiplin kerja. 

Seorang pemimpin harus menerapkan gaya kepemimpinan untuk 

mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi 

keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Gaya kepemimpinan adalah 

perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku para anggota organisasi 

bawahannya (Nawawi, 2003:115). Gaya kepemimpinan merupakan faktor yang 

cocok apabila tujuan perusahaan telah dikomunikasikan dalam lingkungan 

perusahaan tersebut dan seluruh karyawan diajak berkomunikasi, sehingga 

seluruh karyawan telah mengetahui dan menerimanya. Sukses dan tidaknya 

seorang karyawan dalam prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh gaya 

kepemimpinan atasannya. 

Aspek motivasi kerja karyawan juga menjadi aspek penting dalam kinerja 

karyawan. Dalam jaman globalisasi sekarang ini tentunya kebutuhan setiap 



3 
 

karyawan akan semakin bertambah seiring berkembangnya jaman. Penelitian 

Holil dan Sriyanto (2010), dan Purnomo (2008) menyebutkan bahwa ada salah 

satu faktor yang mempengaruhi kinerja yaitu faktor motivasi. Motivasi 

merupakan kondisi yang menggerakan seorang berusaha untuk mencapai tujuan 

atau mencapai hasil yang diinginkan. Motivasi menjadi penting karena dengan 

motivasi diharapkan setiap karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk 

mencapai kinerja yang tinggi. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Tampi (2014) tentang 

pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan di PT 

Bank Negara Indonesia. Berdasarkan pada penelitian sebelumnya, penulis ingin 

mengembangkan penelitian tersebut. Dalam penelitian ini terdapat beberapa 

perbedaan sebagai berikut: 

1. Jika pada penelitian sebelumnya menggunakan dua variabel bebas yaitu 

gaya kepemimpinan dan motivasi, maka pada penelitian ini penulis 

menambahkan satu variabel penelitian yaitu disiplin kerja sebagai variabel 

bebas. Variabel terikat pada penelitian ini sama dengan penelitian 

sebelumnya yaitu kinerja karyawan. 

2. Jika pada penelitian sebelumnya mengambil daerah penelitian di Manado, 

yaitu PT Bank Negara Indonesia, maka pada penelitian ini penulis 

mengambil lokasi di daerah Surakarta yaitu pada PT Tritunggal Mulia 

Wisesa Surakarta. 

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengambil judul 

“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN DISIPLIN 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Kasus Pada PT 

Tritunggal Mulia Wisesa Surakarta).” 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, terdapat 

beberapa masalah yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

PT Tritunggal Mulia Wisesa? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT 

Tritunggal Mulia Wisesa? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh pada kinerja karyawan PT Tritunggal 

Mulia Wisesa? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasar rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan sebagai 

berikut: 

1. Untuk menguji apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT Tritunggal Mulia Wisesa. 

2. Untuk menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada PT Tritunggal Mulia Wisesa. 

3. Untuk menguji apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT Tritunggal Mulia Wisesa. 

 

D. Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi yang membutuhkan masukan, 

untuk itu peneliti berharap penelitian ini bermanfaat sebagai berikut: 
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1. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat berguna kepada pihak-pihak lain sebagai bahan 

pertimbangan dalam menghadapi dan memahami masalah kinerja pegawai 

yang dapat mempengaruhi kinerja perusahaan dan tujuan perusahaan. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Bagi para akademisi penelitian ini menyajikan informasi mengenai 

pengaruh gaya kepemimpinan, motivasi, dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Bagi para peneliti memberikan kontribusi terhadap pengembangan 

literature kinerja karyawan.  

 

E. Sistematika Penulisan 

 Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian penulis menyajikan 

susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

 Bab ini merupakan bentuk ringkasan dari isi penelitian dan gambaran 

permasalahan yang diangkat, yang meliputi latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Tinjauan Pustaka 

Bab ini merupakan dasar analisis dari penelitian yang menguraikan 

teori-teori yang berkaitan dengan variabel penelitian. Bab ini berisi 

tentang landasan teori, penelitian terdahulu, dan kerangka teori. 
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BAB III Metode Penelitian  

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, metode pengumpulan data, 

variabel penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, serta teknik analisis data. 

BAB IV Analisis dan Hasil 

Bab ini memaparkan deskripsi objek penelitian, analisis data, serta 

pembahasan hasil analisis data. 

BAB V Penutup 

Bab ini berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada 

bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang 

dapat diberikan berkaitan dengan penelitian. 


