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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi kini menuntut seluruh perusahaan untuk dapat 

bersaing. Perusahaan harus mempunyai keunggulan dan daya saing agar 

dapat bertahan di antara perusahaan-perusahaan lain. Keberhasilan suatu 

perusahaan dipengaruhi oleh kinerja dari karyawannya. Menurut 

Brahmasari (2009) kinerja adalah pencapaian atas tujuan organisasi yang 

dapat berbentuk output kuantitatif, fleksibilitas, kreativitas dapat 

diandalkan atau hal lain yang diinginkan organisasi. Penekanan kinerja 

dapat bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, dapat juga pada 

tingkatan individu, kelompok, ataupun organisasi. Kinerja dapat diartikan 

sebagai pemenuhan suatu tugas. 

Menurut Moehirono (2012), kinerja (performance) adalah 

gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program 

kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang ditujukan dalam perencanaan strategis suatu organisasi. 

Kinerja dapat diukur dan diketahui jika individu atau kelompok karyawan 

telah memiliki kriteria atau standar keberhasilan sebagai tolak ukur yang 

ditetapkan oleh organisasi. Oleh sebab itu, jika tanpa adanya tujuan atau 

target dalam pengukuran, maka kinerja seseorang atau organisasi tidak 

dapat diketahui bila tidak ada target atau tolak ukur keberhasilannya. 
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Perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya demi tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Perusahaan 

dapat meningkatkan kinerja karyawannya dengan mewujudkan kepuasan 

kerja melalui gaya kepemimpinan dan motivasi kerja yang sesuai dengan 

yang diharapkan karyawan. 

Perusahaan menginginkan seluruh karyawannya bekerja dengan 

baik. Menurut Mathis (2011) sistem manajemen terdiri dari proses 

identifikasi, mendorong, mengukur, mengevaluasi, meningkatkan, dan 

memberi penghargaan atas kinerja karyawan. Beberapa hal sistem kerja 

yang harus dilakukan yaitu menyediakan informasi mengenai kinerja 

mereka, menjelaskan apa yang diharapkan organisasi, mengidentifikasi 

kebutuhan pengembangan, mendokumentasikan kinerja untuk catatan 

personal. Karyawan yang memiliki maksud baik terkadang tidak 

mengetahui apa yang diharapkan dan cara untuk meningkatkan kinerja 

mereka, oleh karena itu sistem manajemen kinerja sangat dibutuhkan. 

Suatu perusahaan membutuhkan keyakinan untuk memajukan 

perusahaannya. Segala kerja keras dan upaya harus didukung oleh 

berbagai kalangan dan banyak pihak. Peran karyawan snagat dibutuhkan 

demi terwujudnya tujuan dari perusahaan tersebut. Selain peran karyawan, 

peran dari seorang pemimpin juga sangat diperlukan. Tidak hanya 

berperan untuk memacu karyawannya, akan tetapi juga menyalurkan ide-

ide kreatif, dan bertindak positif demi kemajuan perusahaan. 
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Seorang pemimpin harus bersikap bijaksana dalam menghadapi 

berbagai permasalahan yang sedang terjadi di perusahaan. Tumbuhnya 

sikap semangat kerja pemimimpin akan membangkitkan semangat 

karyawan atau pegawainya yang ada di perusahaan adalah titik awal 

timbulnya sikap antusias yang baik demi menjalankan pekerjaan akan 

menopang laju kerja karyawanuntuk jenjang selanjutnya. Seorang 

pemimpin adalah orang yang memberi inspirasi, membujuk, 

mempengaruhi, dan memotivasi kinerja orang lain. 

Setiap pemimpin yang baik akn memberikan suatu contoh yang 

baik agar sikap dan tindakannya mendapatkan pandangan yang nantinya 

akan menjadi sorotan untuk karyawan. Kepemimmpinannya melalui 

perkataan, sikap, dan tingkah lakunya yang dirasa oleh dirinya sendiri 

maupun orang lain. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat memunculkan 

motivasi kerja pada seseorang untuk mendapat prestasi. 

Motivasi kerja adalah kondisi kejiwaan, sikap, dan mental manusia 

yang memberikan energi, mendorong kegiatan atau gerakan dan 

menyalurkan perilaku ke arah mencapai kebutuhan yang dapat memberi 

kepuasan atau mengurangi ketidakseimbangan. Menurut Sinungan (2008), 

motivasi kerja dapat diartikan sebagai bagian integral dari industrial/ 

hubungan dalam rangka suatu prosespembinaan, pengembangan, dan 

pengarahan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan. memotivasi 

merupakan ajakan kepada karyawan untuk mengikuti kemauan 

menyelesaikan tugas. 
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Motivasi kerja akan mendorong seseorang untuk melaksanakan 

kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh karena itu karyawan 

mempunyai motivasi kerja yang tinggi sehingga kinerjanya tinggi pula. 

Jadi motivasi kerja karyawan harus ditingkatkan agar karyawan 

menghasilkan kinerja yang baik. Seorang karyawan yang kurang semangat 

terhadap pekerjaannya maka perlu diberikan perhatian oleh pemimpin 

untuk memotivasi karyawan tersebut. 

Lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Lingkunga kerja menunjuk pada hal-hal yang berada disekeliling dalam 

lingkup kerja karyawan di suatu perusahaan. Lingkungan kerja yang 

kondusif diharapkan mampu meningkatkan motivasi kerja karyawan 

karena lingkungan kerja memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap 

karyawan dalam melaksanakan kerjanya. MenurutNitisemito dalam 

Sugiyarti (2012) lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar 

pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas 

yang diemban pekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja 

yang kondusif dapat meningkatkan motivasi kerja karyawan sehingga 

tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik meneliti dengan 

mengambil judul PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN MOTIVASI 

KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DI PT SUMMIT OTO FINANCE. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang diajukan 

dalampenelitian ini adalah : 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kierja karyawan? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari proses penelitian ini adalah : 

1. Menguji dan menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Menguji dan menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Menguji dan menganalisis lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dilakukan untuk menambah wawasan bagi penulis, 

memperkuat penelitian terdahulu, dan diharapkan dapat memberikan 

kontribusi pada perkembangan literature maupun penelitian di bidang 

manajemen 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi dan sebagai 

bahan evaluasi bagi perusahaan untuk mengetahui seberapa 

pengaruhnya motivasi kerja dan kinerja perusahaan. 

b. Bagi Penulis 

Untuk memperluas wawasan pengetahuan tentang faktor-

faktor yang mempengaruhi kinerja perusahaan. 

E. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini akan disusun dalam lima bab, dengan tahapan sebagai 

berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

a. Latar Belakang 

b. Rumusan Masalah 

c. Tujuan Penelitian 

d. Manfaat Penelitian 

e. Sistematika Penelitian 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

a. Tinjauan Pustaka 

b. Penelitia Terdahulu 

c. Kerangka pemikiran 

d. Hipotesis  
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BAB III METODE PENELITIAN 

a. Jenis Penelitian 

b. Populasi, Sampel dan Teknik Sampling 

c. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

d. Data dan Sumber Data 

e. Desain Pengambilan Sampel 

f. Instrumen Penelitian 

g. Metode Analisis Data 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

a. Sejarah Singkat Perusahaan 

b. Karakteristik Responden 

c. Analisis Data 

d. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

a. Kesimpulan 

b. Keterbatsan Penelitian 

c. Saran 

d. Implikasi Manajerial 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 




