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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Organisasi merujuk kepada suatu lembaga atau kelompok 

fungsional yang membutuhkan adanya factor manusia baik pemimpin dan 

pegawai, pola tugas dan pengawasan, pola relasional, komitmen dan 

partisipasi anggota organisasi merupakan beberapa hal yang menjadi 

penentu organisasi. Setiap organisasi,baik yang melayani kepentingan 

public seperti organisasi pemerintah maupun organisasi swasta atau privat, 

menginginkan adanya pencapaian maksimal yang terkait dengan 

produktifitas kerja, peningkatan hasil dan tercapainya tujuan 

organisasinya. Keberadaan dan keberhasilan suatu organisasi dalam 

mencapai tujuannya, tidak dapat lepas dari faktor sumber daya 

manusianya. 

Faktor sumber daya manusia, sangat menentukan keberhasilan 

suatu organisasi yang dikelola. Demikian penting faktor sumber daya 

manusia sehingga didalam strategi dan rencana organisasi, investasi di 

bidang sumber daya manusia mutlak dilakukan. Untuk mewujudkan tujuan 

yang diinginkan tersebut, maka salah satunya yaitu dengan meningkatkan 

kemampuan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia 

merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja suatu organisasi. 

Banyak faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 
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karyawan, antara lain melalui kepemimpinan, kedisiplinan, motivasi dan 

peningkatan terhadap kemampuan kerja karyawan. 

Kinerja karyawan merupakan gambaran mengenai tingkat 

pencapaian pelaksanaan kegiatan/pekerjaan yang dicapai seseorang atau 

karyawan untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. 

Kinerja karyawan merupakan faktor yang sangat penting bagi suatu 

perusahaan. Hal ini dikarenakan kinerja karyawan sebagai penentu 

keberhasilan serta kelangsungan hidup perusahaan. Oleh karena itu, 

pencapaian tujuan perusahaan sepenuhnya tergantung pada faktor sumber 

daya manusia yang dapat memberikan kinerja yang tinggi bagi 

perusahaan. 

Keberhasilan seorang pemimpin sangat di tentukan oleh 

kepemimpinannya, meliputi kemampuan dan interaksi sesama pemimpin, 

bawahan dan atasan. Kepemimpinan seseorang akan sangat mempengaruhi 

cara pengambilan keputusan dan kinerja dari suatu organisasi yang 

dipimpinnya. Setiap pemimpin akan memperlihatkan kepemimpinan 

kedalam situasi tertentu yang dapat dimunculkan lewat ucapan, sikap dan 

tingkah laku yang dirasakan oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. 

Menciptakan sebuah iklim organisasi yang mampu membawa para 

anggotanya untuk meningkatkan kinerja dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi bukanlah suatu hal yang mudah. Hal ini disebabkan karena pada 

dasarnya manusia memiliki karakteristik tingkah laku yang berbeda sesuai 

dengan tingkat kebutuhannya. Apabila terdapat perbedaan atau 

kesenjangan antara persepsi anggota dengan persepsi pimpinan mengenai 
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iklim yang dirasakan dan yang diharapkan, maka ini akan memungkinkan 

terciptanya ketidakpuasan kerja dari anggota, sehingga dapat 

menimbulkan penyalahgunaan hak dan kewajiban yang akhirnya 

mengakibatkan tujuan organisasi tidak dapat dipenuhi secara optimal. 

Berdasarkan hal diatas maka penulis mengambil judul 

penelitian ”Pengaruh Kepemimpinan dan Iklim Organisasi Terhadap 

Kinerja Karyawan pada “PT. "POS INDONESIA (PERSERO) CABANG 

BOYOLALI”. 

B. Rumusan Masalah  

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan ? 

2. Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan ? 

3. Apakah gaya kepemimpinan dan iklim organisasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan ? 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari suatu penelitian ini adalah dapat mengarahkan kesasaran dan 

mendapat hasil yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian yaitu : 

1. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Menganalisis pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Menganalisis gaya kepemimpinan dan iklim organisasi 

berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis : Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil 

penelitian ini diharapkan akan memperkaya perkembangan teori-

teori manajemen sumber daya manusia, serta menjadi sumbangan 

pemikiran bagi penelitian lainnya yang ingin meneliti lebih jauh 

dan mendalam terhadap hal-hal yang belum terungkap dalam 

penelitian ini.  

2. Manfaat Praktis : Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

informasi kepada perusahaan dan sebagai bahan pertimbangan 

berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan iklim organisasi untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I : PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan teori, penelitian terdahulu, 

hipotesis. 

BAB III : METODOLOGI  PENELITIAN 

Berisi tentang kerangka penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variable, sumber data penelitian, metode 



5 
 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, metode 

analisis data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang sejarah singkat, karakteristik responden,  

analisis data, pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

    Berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, saran. 

 

 


