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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keefektifan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan 

organisasi tidak terlepas dari peran pemimpin. Kepemimpinan merupakan 

tulang punggung pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan 

yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan untuk 

beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi didalam maupun diluar 

organisasi. Setiap pemimpin dapat memberikan pengaruh terhadap 

bawahannya, misalnya terhadap kepuasan kinerja, kinerja, motivasi, dan 

lain-lain. Disadari bahwa tidak ada satupun gaya kepemimpinan yang 

terbaik yang berlaku universal untuk segala situasi dan lingkungan, maka 

pendekatan situasional atau kontingensi dalam memilih model 

kepemimpinan yang efektif menjadi alternatif jawaban terbaik (Handoko 

dan Tjiptono, 2000). 

Pemimpin transformational cenderung untuk mengkomunikasikan visi 

dan tujuan organisasi secara lebih jelas sehingga bawahan dapat 

mengidentifikasi dan cenderung menimbulkan pengaruh yang kuat pada 

pengikut, memberikan motivasi pada bawahannya serta merangsang 

kreativitas untuk berkinerja lebih baik demi tercapainya tujuan organisasi. 

Kepemimpinan transaksional cenderung memberikan arahan kepada 

1



 

 

2

pengikut dan berfokus pada hal-hal terperinci, menjelaskan perilaku yang 

diharapkan, serta memberikan imbalan dan hukuman atas kinerja pengikut. 

Dengan memberikan motivasi yang cukup besar kepada para karyawan 

akan membantu meningkatkan semangat kerja yang tinggi sehingga 

perusahaan mampu menciptakan kualitas kerja pada lingkungan pekerjaan 

yang dijalani. Tentunya dengan cara-cara atau pola-pola tertentu yang 

diterapkan oleh pemimpin sehingga para karyawan mampu menerima 

arahan. 

Bagi karyawan seorang pemimpin akan selalu menjadi contoh dan 

teladan dalam bekerja diperusahaan karena pemimpin memiliki tugas 

sebagai fasilitator internal dengan menjalankan fungsi kontrolnya yang 

terarah kepada setiap bawahannya karena sebenarnya hubungan manusia 

satu dengan yang lainnya bersifat simbiosis mutualisme yaitu hubungan 

yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan di antara kedua belah 

pihak. Pemimpin dalam perusahaan dikatakan sebagai pemimpin karena 

memiliki bawahan, apabila bawahan tidak ada maka bukan disebut sebagai 

pemimpin. Pemimpin dalam perusahaan membutuhkan bawahan untuk 

dapat membantu tugas-tugas dari pemimpin, begitu juga sebaliknya 

bawahan membutuhkan sosok seseorang yang dapat menjadi panutan 

diperusahaan dan hanya instruksi dari pemimpin para bawahan dapat 

melakukan kinerjanya. 

Ciri-ciri utama kepemimpinan yang sukses dalam organisasi yakni 

mempunyai kecerdasan, kedewasaan dan keluasan hubungan sosial, 
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motivasi diri dan mendorong karyawan untuk berprestasi, serta mempunyai 

sikap hubungan manusiawi yang terjaga (Davis, 2002). Akan tetapi dalam 

usaha memperoleh dukungan para karyawan seorang pemimpin perlu 

memperhatikan paling sedikit dua hal, yaitu loyalitas karyawan kepada 

pemimpin yang bersangkutan mungkin diperoleh apabila pemimpin tersebut 

loyal pula kepada para karyawannya, dan pengembangan karirnya harus juga 

berakibat pada pengembangan karir para karyawan tersebut. 

Sebuah perusahaan bisa memiliki prespektif tersendiri dalam 

menghadapi realitas bisnis dan setiap perusahaan percaya pada pandangan 

tersebut sehingga mereka bisa menentukan sikap dalam menghadapi 

masalahnya. Setiap pandangan yang terangkum dalam budaya kerja 

organisasi menjadi dasar bagi suatu untuk menentukan pola pikir karyawan. 

Pola pikir karyawan dalam rangka menciptakan nuansa kerja yang ada 

didalam perusahaan. 

PT. Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta adalah sebagai 

salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang jasa 

transportasi dituntut untuk menciptakan nilai tambah juga diharapkan 

mampu menjalankan amanah dengan baik sehingga aset yang dimilikinya 

lebih teroptimalkan, guna menunjang tujuan perusahaan maka perlu adanya 

peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia yang berkaitan 

dengan hubungan intern perusahaan selain masalah pelayanan yang 

termasuk hubungan ekstern perusahaan. 



 

 

4

Berdasarkan bentuk uraian diatas penulis mengangkat permasalahan 

dalam judul skripsi yaitu : Analisis Pengaruh Kualitas Kerja Dan 

Motivasi Terhadap Kepemimpinan di PT. Kereta Api (Persero) Daerah 

Operasi VI Yogyakarta 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka penulis merumuskan beberapa 

masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Adakah pengaruh motivasi dan kualitas kerja karyawan terhadap 

terhadap kepemimpinan? 

2. Adakah pengaruh motivasi dan kualitas kerja karyawan secara bersama-

sama terhadap kepemimpinan? 

3. Faktor mana yang paling dominan pengaruhnya diantara kedua faktor 

tersebut terhadap kepemimpinan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada 

motivasi karyawan dalam pekerjaan dengan kualitas kerja karyawan dalam 

pekerjaan yang bersaing terhadap kepemimpinan pada perusahaan PT. 

Kereta Api (Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta. 
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D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui sejauh mana pengaruh motivasi dan kualitas kerja 

terhadap kepemimpinan. 

2. Untuk mengetahui sejauh mana kedua faktor tersebut yang paling 

dominan pengaruhnya terhadap kepemimpinan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dari hasil penelitian ini 

antara lain meliputi : 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat teoritis 

antara lain : 

a. Sebagai tambahan teori yang telah ada sehubungan dengan masalah yang 

diteliti. 

b. Sebagai bahan untuk menambah wacana kepustakaan, baik ditingkat 

fakultas maupun ditingkat universitas. 

c. Sebagai salah satu sumber untuk penelitian selanjutnya. 
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2. Manfaat Praktis 

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat praktis antara 

lain : 

a. Memberi gambaran tentang pengaruh motivasi dan kualitas kerja 

terhadap kepemimpinan. 

b. Memberikan bukti empiris mengenai ada tidaknya pengaruh motivasi 

dan kualitas kerja terhadap kepemimpinan. 

c. Memberikan masukan bagi manajer perusahaan dalam memperbaiki 

kualitas kerja karyawan dan memotivasi karyawan. 

 

F. Sistematika Penyusunan Skripsi 

Secara garis besar sistematika penyusunan skripsi ini dapat dibagi 

menjadi : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penyusunan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian manajemen, 

pengertian manajemen personalia dan sumber daya manusia, 

tantangan dalam manajemen sumber daya manusia, 

perkembangan dalam manajemen sumber daya manusia, 

pengertian kualitas kerja, spesifikasi kualitas kerja, pengertian 
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motivasi, teori-teori motivasi, spesifikasi motivasi, pengertian 

kepemimpinan, tugas dan peran kepemimpinan, karakteristik 

kepemimpinan, teori-teori kepemimpinan, spesifikasi 

kepemimpinan. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan difokuskan pada pembahasan teknis metode 

penelitian. Pertama akan dijelaskan tentang struktur konstruksi 

atau kerangka pemikiran yang akan menjadi acuan pembahasan 

dalam penelitian ini. Selanjutnya hipotesis akan diuji 

kebenarannya dan dipakai sebagai petunjuk dalam pengumpulan 

data yang diperlukan. Penelusuran obyek penelitian secara 

singkat pada bagian yang akan di kaji termasuk dalam 

pembahasan pada bagian-bagian ini. Dalam bab ini juga akan 

dibahas berbagai metode penunjang terealisasinya penelitian ini 

seperti populasi, definisi operasional variabel, instrument 

penelitian dan metode analisis data. 

BAB IV : PELAKSANAAN DAN HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum PT. Kereta Api 

(Persero) Daerah Operasi VI Yogyakarta dan struktur organisasi. 

Selanjutnya adalah analisis data dan hasil analisis data serta 

pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian pada 

bab tiga, sehingga akan memberikan perbandingan hasil 
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penelitian dengan kriteria yang ada dan pembuktian kebenaran 

dari hipotesis. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab terakhir ini memuat tentang kesimpulan dari 

keseluruhan pembahasan, refleksi untuk memberikan saran 

berdasarkan kesimpulan penelitian untuk mengkaji kebenaran 

hipotesis yang sudah ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




