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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dalam era persaingan usaha yang semakin ketat, kinerja yang dimiliki 

karyawan dituntut untuk terus meningkat. Salah satu langkah untuk 

mempertahankan atau meningkatkan kinerja karyawan dapat dilakukan 

dengan mengevaluasi kinerja karyawan dan melakukan serangkaian 

perbaikan agar selalu meningkatkan kualitas karyawan tersebut sehingga 

perusahaan tumbuh dan unggul dalam persaingan, atau minimal tetapdapat 

bertahan. 

Sumber daya manusia (SDM) dalam perusahaan memiliki peran dan 

fungsi yang sangat penting bagi tercapainya tujuan perusahaan. SDM 

mencakup keseluruhan manusia yang ada dalam organisasi yaitu mereka 

yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan mulai dari level yang 

paling bawah (lower management) hingga yang paling atas (top 

management). Meskipun berbeda level, namun seluruh elemen SDM 

tersebut memiliki peran yang sama terhadap tercapainya tujuan perusahaan. 

Pengabaian terhadap salah satu bagian berakibat terhambatnya pencapaian 

tujuan perusahaan. 

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2009:18). 
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Kinerja juga dapat merupakan tindakan atau pelaksanaan tugas yang telah 

diselesaikan oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu dan dapat diukur. 

Dalam pencapaian tujuan perusahaan banyak unsur-unsur penting 

yang harus dipenuhi, di antaranya adalah unsur kepemimpinan atau 

pemimpin. Sumber daya yang telah tersedia jika tidak dikelola dengan baik, 

maka tidak akan memperoleh tujuan yang telah direncanakan, sehingga 

peranan pemimpin sangat penting yang dapat mempergunakan wewenang 

dan kepemimpinannya untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya 

kepemimpinan merupakan gaya seorang pemimpin untuk mempengaruhi 

bawahannya agar mau bekerja sama dan bekerja efektif sesuai dengan 

perintahnya. Penelitian Siswandi (2012) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpinini yang akan 

digunakan untuk mengarahkan SDM agar dapat menggunakan semua 

kemampuannya dalam mencapai kinerja yang baik. 

Penelitian Riyadi (2011) menyatakan bahwa motivasi memiliki 

hubungan yang erat dengan sikap dan perilaku yang dimiliki oleh seseorang. 

Sikap yang ada pada setiap individu dapat dipengaruhi dan diubah oleh 

perilaku. Oleh karena itu motivasi mempunyai sifat yang tidak akan lepas 

dari sifat manusia itu sendiri, yang mana manusia secara individual 

mempunyai kualitas eksistensi diri yang berbeda-beda antara satu dengan 

yang lainnya. Beberapa cara dapat digunakan para pemimpin untuk 

memberikan motivasi positif terhadap bawahannya, seperti penghargaan 
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terhadap pekerjaan yang dilakukan, penghargaan khusus secara pribadi, 

kompetisi, partisipasi, kebanggaanataukepuasandanmateri. 

PenelitianZubair, Yunus, dan Chan (2012) menyatakan bahwa 

komitmen organisasional merupakan salah satu pendorong terciptanya 

kepuasan kerja karyawan, sehingga komitmen organisasi yang tinggi secara 

tidak langsung dan langsung menjadi salah satu faktor pendorong untuk 

peningkatan kinerja karyawan. Komitmen karyawan memiliki dua 

komponen, yaitu sikap dan kehendak untuk bertingkah laku. 

Penelitian Arimbawan dan Dewi (2013) menyatakan bahwa budaya 

organisasi, gaya kepemimpinan, dan motivasi berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada Hotel Jimbaran Puri Bali. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan bahwa budaya organisasi yang disosialisasikan, gaya 

kepemimpinan, dan motivasi yang ditunjukkan oleh pemimpin dapat 

mempengaruhi pencapaian perusahaan. 

Penelitian Mamik (2010) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan, 

motivasi kerja, dan komitmen organisasi berpengaruh secara signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada industri kertas di Jawa Timur. Hasil 

penelitian tersebut menunjukkan bahwa semakin tepat gaya kepemimpinan, 

motivasi kerja, dan komitmen organisasi yang ditunjukkan oleh pimpinan, 

maka kinerja karyawan juga akan meningkat. 

Dengan mengacu pada penelitian sebelumnya, penulis ingin 

mereplikasi penelitian tersebut. Namun demikian terdapat beberapa 

perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Pada penelitian 
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sebelumnya variabel yang digunakan adalah gaya kepemimpinan, motivasi 

kerja, dan komitmen organisasional, sedangkan dalam penelitian ini 

menambahkan variabel kepuasan kerja. Penelitian sebelumnya mengambil 

daerah penelitian pada industri kertas di Jawa Timur, sedangkan dalam 

penelitian ini mengambil penelitian pada PDAM PURWA TIRTA 

DHARMA di Grobogan Provinsi Jawa Tengah. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengambil judul penelitian “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, KOMITMEN ORGANISASIONAL  

DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 

PDAM PURWA TIRTA DHARMA DI GROBOGAN PROVINSI JAWA 

TENGAH.” 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, 

maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini dapat dirumuskan: 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

PDAM PurwaTirta Dharma di Grobogan? 

2. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM 

PurwaTirta Dharma di Grobogan? 

3. Apakah komitmen organisasional berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan PDAM PurwaTirta Dharma di Grobogan? 
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4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDAM 

PurwaTirta Dharma di Grobogan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan PDAM Purwa Tirta Dharma di Grobogan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan 

PDAM Purwa Tirta Dharma di Grobogan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh komitmen organisasional terhadap 

kinerja karyawan PDAM PurwaTirta Dharma di Grobogan. 

4. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja 

karyawan PDAM Purwa Tirta Dharma di Grobogan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak, 

antara lain: 

1. Bagi Peneliti 

Penelitian ini merupakan pelatihan intelektual yang diharapkan mampu 

meningkatkan pemahaman terkait dengan pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi, komitmen organisasional, dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan. 
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2. Bagiinstansi yang terkait 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai masukan dalam 

pertimbangan pengambilan keputusan mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi, komitmen organisasional, dan kepuasan kerja 

terhadap kinerja karyawan, sehingga perusahaan dapat meminimalkan 

terjadinya kegagalan dalam kinerja karyawan. 

3. Bagi Akademisi 

Penelitian ini diharapakan dapat memberikan sumbangan wawasan dan 

dijadikan referensi dalam penelitian selanjutnya yang sejenis, 

khususnya yang berkaitan dengan kinerja karyawan. 

 

E. Sitematika Penelitian 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, penulis 

menyajikan susunan penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian 

kinerja karyawan, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis 

penelitian. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas jenis penelitian, populasi, sampel, dan teknik 

pengambilan sampel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, definisi operasional variabel, metode pengujian instrumen, 

serta teknik analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menyajikan hasil pengumpulan data, analisis data, dan 

pembahasan atas hasil analisis data. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-

saranyang dapat dijadikan masukan untuk penelitian selanjutnya. 


