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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Karyawan dan perusahaan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. 

Karyawan memegang peran utama dalam menjalankan roda kehidupan 

perusahaan. Apabila karyawan memiliki produktivitas dan motivasi kerja yang 

tinggi, maka laju roda pun akan berjalan kencang, yang akhirnya akan 

menghasilkan kinerja dan pencapaian yang baik bagi perusahaan. Di sisi lain, 

bagaimana mungkin roda perusahaan berjalan baik, kalau karyawannya 

bekerja tidak produktif, artinya karyawan tidak memiliki semangat kerja yang 

tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moril yang rendah. 

Peranan strategis sumber daya manusia dalam perekonomian, telah 

mendapat perhatian penting pada era persaingan dewasa ini. Romer (Sirajudin, 

2007) menyatakan bahwa pada level makro ”human capital” merupakan 

faktor utama pertumbuhan makro ekonomi. Sementara itu Handoko 

(Sirajudin, 2007) mengatakan bahwa sumber daya manusia memainkan 

peranan strategis dan menentukan dalam keberhasilan organisasi, sehingga 

dalam manajemen sumber daya manusia ditekankan perlunya suatu proses 

yang terintegrasi dalam berbagai dimensi antara lain gaya kepemimpinan, 

keterbukaan, partisipasi karyawan dalam pengambilan keputusan, kondisi 

kerja, sehingga diharapkan akan mampu menghasilkan kinerja yang optimal 

untuk pengembangan organisasi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah 



orientasi sistem, penilaian efektivitas manajemen sumber daya manusia dan 

keterlibatan strategis yang dimainkan oleh pemimpin. 

Kepuasan kerja disinyalir merupakan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Studi Ostroff (Guritno, 2005) mengindikasikan adanya korelasi 

yang rendah antara kepuasan dan kinerja. Kepuasan kerja secara umum 

didefinisikan sebagai sikap umum individu terhadap pekerjaannya. Namun 

perkembangan yang terjadi saat ini, pekerjaan seseorang lebih dari sekedar 

mencolok menata kertas, menulis kode pemrograman, menunggu konsumen, 

atau mengemukan truk. Pekerjaan membutuhkan interaksi dengan rekan kerja 

dan para atasan; mematuhi peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan 

organisasi, memenuhi standar kinerja, hidup dengan suasana kerja yang 

seringkali pula kurang dari ideal, dan semacamnya. Hal itu berarti penilaian 

karyawan atas puas atau tidak puas dirinya dengan pekerjaannya adalah 

perhitungan rumit dari sejumlah elemen pekerjaan yang sensitive (Robbins, 

2006).  

Motivasi kerja adalah proses yang berperan pada intensitas, arah dan 

lamanya berlangsung upaya individu kea rah pencapaian sasaran (Robins, 

2006). Suatu sistem kerja yang baik yaitu yang dipengaruhi oleh kemampuan 

manusia dalam melakukan suatu pekerjaan yang juga sangat dipengaruhi oleh 

desain fisik dan tingkat pekerjaannya. Kerja manusia terdiri dari kerja yang 

bersifat mental dan bersifat fisik dengan masing-masing mempunyai tingkat 

intensitas yang berbeda. Tingkat intensitas yang terlampau tinggi 



memungkinkan pemakaian tenaga yang berlebihan dan tingkat intensitas yang 

terlalu rendah  memungkinkan timbulnya rasa jenuh dan bosan.  

Berdasarkan uraian yang ada maka penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan judul : ”PENGARUH PERSEPSI KARYAWAN 

MENGENAI PERILAKU KEPEMIMPINAN, KEPUASAN KERJA, 

DAN MOTIVASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA 

PERUSAHAAN ROKOK ROSAN PATI”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dinyatakan dalam pernyataan 

berikut, yaitu: 

”Bagaimana pengaruh persepsi karyawa mengenai perilaku kepemimpinan, 

kepuasan kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan 

rokok Rosan Pati?” 

 

C. Pembatasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat berfokus pada pokok permasalahan yang 

ingin diteliti, maka peneliti menerapkan batasan-batasan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Penelitian yang ditujukan untuk mengetahui pengaruh perilaku 

kepemimpinan, kepuasan kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Obyek penelitian adalah karyawan bagian produksi pada perusahaan rokok 

Rosan Pati. 



D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut, yaitu: 

“Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh perilaku kepemimpinan, 

kepuasan kerja, dan motivasi terhadap kinerja karyawan pada perusahaan 

rokok Rosan Pati?” 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis, 

perusahaan dan pihak lain yang membutuhkan informasi yaitu: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh perilaku kepemimpinan, kepuasan kerja, dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan pada perusahaan rokok Rosan Pati. 

2. Bagi para akademis dan peneliti, hasil laporan penelitian ini dapat 

digunakan sebagai bahan informasi dan bahan pengembangan penelitian 

selanjutnya. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini ditulis dengan susunan sebagai berikut : 

 Bab     I   : PENDAHULUAN 

  Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

  



Bab     II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi pengertian perilaku kepemimpinan, kepuasan kerja, 

motivasi, kinerja karyawan, penelitian terdahulu, kerangka 

teoritis, hipotesis. 

 Bab     III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi ruang lingkup penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, metode analisis data. 

 Bab     IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi deskripsi data, pengujian asumsi klasik, pengujian 

hipotesis, pembahasan. 

 Bab     V : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi Kesimpulan dari penelitian dan Saran. 


