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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi 

pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif 

yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait 

dengan kepemimpinan. Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai 

faktor terpenting dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi. Demikian 

juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang berorientasi 

bisnis maupun publik. Begitu pentingnya peran pemimpin dalam memegang 

kunci dalam memformulasikan dan mengimplementasikan strategi organisasi 

(Yulk : 2010;4) 

Mosedeghard dan Yannohamma (dalam Gustomo & Silvianita, 2009) 

menyimpulkan bahwa gaya kepemimpinan otoriter berpengaruh terhadap 

loyalitas melalui kepuasan kerja. Kepuasan kerja merupakan persepsi 

seseorang mengenai pekerjaan, bedasarkan faktor-faktor lingkungan kerja 

seperti gaya atasan, aturan dan prosedur kerja, rekan kerjaa, kondisi kerja dan 

tingkat kompensasi yang diterima. Elemen-elemen kerja yang berhubungan 

dengan kepuasan kerja diantaranya adalah nilai kompensasi, promosi kerja, 

kondisi kerja, supervisi, cara kerja organisasi dan hubungan yang tercipta 

antara atasan dan bawahan. 
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Komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan berbagai pesan di 

dalam organisasi, di dalam kelompok formal maupun informal organisasi. 

Uraian sebelumnya dapat disimpulkan komunikasi sebagai suatu proses 

dimana orang-orang bermaksud memberikan pengertian-pengertian melalui 

pengiriman berita secara simbolis, dapat menghubungkan para anggota 

berbagai satuan organisasi yang berbeda dan bidang yang berbeda pula, 

sehingga sering disebut rantai pertukaran informasi (Masmuh :2010:9) 

Pemberian motivasi dengan melihat kebutuhan yang dominan dari 

para karyawan, baik kebutuhan fisiologis ataupun kebutuhan-kebutuhan lain, 

seperti kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan 

penghargaan, serta kebutuhan aktualisasi diri.Motivasi menjadi pendorong 

seseorang melaksanakan suatu kegiatan guna mendapat hasil yang terbaik. 

Oleh karena itulah tidak heran jika karyawan yang mempunyai motivasi kerja 

yang tinggi biasanya mempunyai kinerja yang tinggi pula. Untuk itu motivasi 

kerja karyawan perlu dibangkitkan agar karyawan dapat menghasilkan kinerja 

yang terbaik. Antoni (2006) mengemukakan bahwa pemberian dorongan 

sebagai salah satu bentuk motivasi, penting dilakukan untuk meningkatkan 

gairah kerja karyawan sehingga dapat mencapai hasil yang dikehendaki oleh 

manajemen. Hubungan motivasi, gairah kerja dan hasil optimal mempunyai 

bentuk linear dalam arti dengan pemberian motivasi kerja yang baik, maka 

gairah kerja karyawan akan meningkat dan hasil kerja akan optimal sesuai 

dengan standar kinerja yang ditetapkan. 
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Kinerja karyawan sebagai suatu bentuk kesuksesan seseorang untuk 

mencapai peran atau target tertentu yang berasal dari perbuatannya sendiri. 

Kinerja karyawan menurut Hasibuan (2012:94) adalah suatu hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan 

serta waktu. 

Kinerja didefinisikan sebagai prestasi kerja atau hasil kerja baik 

kualitas maupun kuantitas yang dicapai oleh karyawan per satuan periode 

waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2006). Dengan kinerja yang baik 

maka setiap orang dalam kelompok itu akan menghasilkan prestasi ketja yang 

lebih baik dan juga mempunyai semangat berkorban demi tercapainya tujuan 

kelompok atau organisasi. 

PT Mandom Indonesia Tbk berdiri sebagai perusahaan joint venture 

antara Mandom Corporation, Jepang dan PT The City Factory. Perseroan 

berdiri dengan nama PT Tancho Indonesia dan pada tahun 2001 berganti 

menjadi PT Mandom Indonesia Tbk. Pada tahun 1993, Perseroan menjadi 

perusahaan ke-167 dan perusahaan joint venture Jepang ke-11 yang 

mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Saat ini jumlah saham 

Perseroan adalah 201.066.667 lembar saham dengan nilai nominal Rp 

500/saham. Kegiatan produksi komersial Perseroan dimulai pada tahun 1971 

dimana pada awalnya Perseroan menghasilkan produk perawatan rambut, 

kemudian berkembang dengan memproduksi produk wangi-wangian dan 
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kosmetik Merek utama Perseroan antara lain Gatsby, Pixy, dan Pucelle. 

Selain itu, Perseroan juga memproduksi berbagai macam produk lain dengan 

merek Tancho, Mandom, Spalding, Lovillea, Miratone, dan juga beberapa 

merek yang khusus diproduksi untuk ekspor.Selain pasar domestik, Perseroan 

juga mengekspor produk-produknya ke beberapa negara antara lain Uni 

Emirat Arab (UEA), Jepang, India, Malaysia, Thailand, dan lain-lain. Melalui 

UEA, produk-produk Perseroan di re-ekspor ke berbagai negara di Afrika, 

Timur Tengah, Eropa Timur, dan lain-lain. 

Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, 

maka dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN OTORITER, KOMUNIKASI ORGANISASI DAN 

MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. ASIA 

PARAMITA INDAH TBK. MANDOM DI SURAKARTA”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang akan diajukan dalam 

penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruhgaya kepemimpinan otoriter terhadap kinerja 

karyawan PT. Asia Paramita Indah Tbk. Mandom di Surakarta ? 

2. Bagaimana pengaruh komunikasi organisasi terhadap kinerja karyawan 

PT. Asia Paramita Indah Tbk. Mandom di Surakarta ? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Asia 

Paramita Indah Tbk. Mandom di Surakarta ? 
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4. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama antara gaya kepemimpinan 

otoriter, komunikasi organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Asia Paramita Indah Tbk. Mandom di Surakarta ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, bagian ini diungkapkan 

tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruhgaya kepemimpinan otoriter 

terhadap kinerja karyawan PT. Asia Paramita Indah Tbk. Mandom di 

Surakarta. 

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh komunikasi organisasi terhadap 

kinerja karyawan PT. Asia Paramita Indah Tbk. Mandom di Surakarta. 

3. Untuk menguji dan menganlisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Asia Paramita Indah Tbk. Mandom di Surakarta. 

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh secara bersama-sama antara  

gaya kepemimpinan otoriter, komunikasi organisasi, dan motivasi kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Asia Paramita Indah Tbk. Mandom di 

Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1 Manfaat teoritis  

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk 

masukan bagi divisi sumber daya manusia dalam menjalankan tugasnya, 
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sehingga dapat menjadikan suatu perusahaan yang lebih maju. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan berupa saran kepada 

pihak karyawan yang ada di Surakarta dan sekitarnya untuk 

menyempurnakan motivasi kerja dalam rangka meningkatkan motivasi 

kerja karyawan PT. Asia Paramita Indah Tbk. Mandom di Surakarta. 

2 Manfaat praktis 

Dari segi ilmiah, penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh gaya kepemimpinan otoriter, komunikasi 

organisasi, dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT. Asia 

Paramita Indah Tbk. Mandom di Surakarta. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi. 

Penelitian ini terbagi dalam lima bab yang akan disusun dengan sistematika 

pembahasan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

B. Rumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Pustaka 

B. Penelitian Terdahulu 
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C. Hipotesis 

D. Kerangka Pemikiran 

BAB III METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

B. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel 

C. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

D. Data dan Sumber Data 

E. Metode Pengumpulan Data 

F. Metode Analisis Data 

G. Uji Asumsi Klasik 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Responden 

B. Deskripsi Data 

C. Uji Validitas dan Reliabilitas 

D. Hasil Uji Asumsi Klasik 

E. Uji Hipotesis 

F. Pembahasan 

BAB V PENUTUP 

A. Kesimpulan 

B. Keterbatasan Penelitian 

C. Saran 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


