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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi dewasa ini, iklim persaingan antar perusahaan 

yang bergerak di bidang industri manufaktur maupun industri jasa semakin 

tinggi dan semakin kompleks. Perusahaan dituntut untuk memperbaiki segala 

aspek yang terkait dalam perusahaan tersebut dan lebih responsif agar terus 

bertahan dan berkembang. Salah satu aspek yang harus menjadi perhatian 

lebih oleh perusahaan adalah sumber daya manusia. Oleh karena itu, sumber 

daya manusia pada setiap perusahaan menjadi sangat penting dan sulit untuk 

dikelola karena berhubungan dengan pembentuk sikap seseorang yaitu 

kognitif (perseptual), afektif (emosional), dan konatif (perilaku) yang 

tentunya dapat berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia tersebut 

terhadap performansi perusahaan. Di hampir semua perusahaan yang ada, 

karyawan merupakan asset yang wajib mereka jaga terutama bagi perusahaan 

yang khususnya bergerak di bidang jasa pelayanan yang mengandalkan 

tingkat kinerja karyawan di perusahaannya. Oleh karena itu perusahaan 

dituntut untuk mampu mengoptimalkan kinerja karyawannya (Muizu dkk, 

2017). 

Sekarang ini dalam peradaban manusia segala aspek kehidupan tidak 

tlepas dari berorganisasi, karena pada kodratnya manusia merupakan makhluk 

sosial yang cenderung untuk selalu hidup bermasyarakat. Hal ini nampak baik 



2 

 

 

 

didalam kehidupan rumah tangga, organisasi kemasyarakatan, terlebih pada 

saat seseorang memasuki dunia kerja. Seseorang tersebut akan berinteraksi, 

dan masuk menjadi bagian dalam organisasi tempatnya bekerja. Organisasi 

adalah unit sosial yang dengan sengaja dikelola, terdiri atas dua orang atau 

lebih, yang berfungsi secara relative terus-menerus untuk mencapai satu 

sasaran atau serangkaian sasaran bersama (Robbins, 2006). 

Dalam mencapai tujuan organisasi, setiap organisasi memerlukan 

sumber daya untuk mencapainya. Sumber daya itu antara lain sumber daya 

alam, sumber daya finansial, sumber daya ilmu pengetahuan dan teknologi, 

serta sumber daya manusia. Diantara sumber daya tersebut, sumber daya yang 

terpenting ialah sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset 

organisasi yang paling penting, dan membuat sumber daya organisasi lainnya 

menjadi bekerja (Simamora, 2006). Dengan demikian, tanpa sumber daya 

manusia sumber daya lainnya akan menganggur dan kurang bermanfaat 

dalam mencapai tujuan organisasi. 

Untuk mencapai tujuan organisasi, tentunya karyawan dituntut untuk 

memaksimalkan kinerja yang dia miliki. Kinerja karyawan adalah hal yang 

penting untuk diperhatikan organisasi, karena dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan dan kemajuan organisasi dalam suatu persaingan global 

yang sering berubah. Widodo (2006) mengemukakan kinerja adalah 

melakukan suatu kegiatan dan menyempurnakannya sesuai dengan tanggung 

jawabnya dengan hasil seperti yang di harapkan. Kinerja yang baik dapat 

dilihat dari hasil yang di dapat, sesuai dengan standar organisasi. 
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Kinerja karyawan mempunyai beberapa faktor yang dapat 

mempengaruhi, salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah gaya kepemimpinan. Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan 

penting bagi pencapaian misi, visi 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 (Bass, 1990, dalam Menon, 

2002) demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang 

berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai 

keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Begitu pentingnya peran pemimpin 

sehingga isu mengenai pemimpin menjadi fokus yang menarik perhatian para 

peneliti bidang perilaku keorganisasian. 

Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu 

memenuhi tanggung jawab sosialnya akan sangat tergantung pada para 

manajernya (pimpinan). Apabila pimpinan mampu mengorganisasikan 

dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan mencapai sasarannya. 

Suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai 

kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Jadi, 

seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang 

pemimpin apabila ia dapat mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan 

bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi. Apakah kepemimpinan 

dianggap penting, semua itu tergantung dari bagaimana mereka menyikapi 
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rangsangan itu. Dari sinilah perlu adanya suatu penilaian kepemimpinan, 

mengenai bagaimana para Pegawai menilai kepemimpinan dari pemimpin 

mereka dengan melalui sudut pandang yang berbeda-beda. 

Lalu aspek yang tidak kalah penting adalah motivasi. Dalam upaya 

untuk mencapai tujuan, perusahaan harus dapat meningkatkan motivasi kerja 

karyawan. Pemberian motivasi pada karyawan dapat memberikan dampak 

pada pencapaian tujuan perusahaan. Karyawan yang memiliki motivasi kerja 

tinggi maka hasil kerjanya akan optimal sehingga perusahaan dapat mencapai 

apa yang ditargetkan. Pada dasarnya hal yang mendorong timbulnya motivasi 

dalam diri karyawan adalah adanya kebutuhan-kebutuhan yang harus 

dipenuhi. Tiap karyawan memiliki prioritas kebutuhan yang berbeda-beda. 

Karyawan yang termotivasi untuk memenuhi kebutuhannya akan bekerja 

lebih giat yang berdampak pada kinerja yang dihasilkan menjadi lebih 

optimal. 

Motivasi adalah dorongan, upaya dan keinginan yang ada di dalam 

diri manusia yang mengaktifkan, memberi daya serta mengarahkan perilaku 

untuk melaksanakan tugas-tugas dengan baik dalam lingkup pekerjaannya 

(Hakim dalam Regina, 2010). Berdasarkan pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi dapat dipandang sebagai fungsi, berarti motivasi 

berfungsi sebagai daya penggerak dari dalam individu untuk melakukan 

aktivitas tertentu dalam mencapai tujuan. 

Selain faktor gaya kepemimpinan dan motivasi kerja, yang berkaitan 

dengan kinerja adalah stres kerja. Seringkali sumber daya manusia dituntut 
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oleh perusahaan untuk lebih meningkatkan kemampuan dan keahliannya 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan tanpa disadari, hal ini bisa saja 

membuat karyawan merasa stres yang mana nantinya akan mempengaruhi 

kepuasan kerja serta kinerja karyawan tersebut. Stres merupakan istilah 

umum yang dapat diartikan sebagai tekanan hidup yang dirasakan terlalu sulit 

bagi seseorang. Stres akan terjadi jika seorang individu tidak mampu 

memahami keterbatasannya akan suatu hal. Ketidakmampuan ini nantinya 

akan menimbulkan rasa frustasi, gelisah, serta rasa bersalah yang merupakan 

awal dari permulaan stres tersebut. 

Robbins and Judge (2008) menjelaskan bahwa salah satu dampak stres 

secara psikologis adalah dapat menurunkan kepuasan kerja karyawan dimana 

kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan 

mencintai pekerjaannya. Husein (2004) mengemukakan bahwa dampak dari 

kepuasan kerja nantinya akan dikaitkan dengan beberapa output yang 

dihasilkan, salah satunya adalah dengan kinerja (prestasi kerja) dimana 

kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh seseorang/sekelompok orang 

dalam organisasi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing guna 

mencapai suatu tujuan. Ukuran kinerja ini dapat dilihat berdasarkan tingkat 

efisiensi dan efektivitas yang dicapai oleh perusahaan. 

Industri kebandaraan di Indonesia dilakukan oleh dua perusahaan 

Negara (BUMN) yaitu PT. Angkasa Pura I dan II. Kedua perusahaan tersebut 

masing-masing memiliki wilayah operasional yang ditentukan oleh 
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pemerintah. Untuk wilayah Indonesia bagian timur dikelola PT. Angkasa 

Pura I dan wilayah barat dikelola PT. Angkasa Pura II. 

PT. Angkasa Pura 1 (persero) dikenal juga dengan Angkasa Pura 

Airports sebagai pelopor pengusahaan kebandarudaraan secara komersial di 

Indonesia bermula sejak tahun 1962. Seiring berjalannya waktu dari awal 

terbentuk hingga sekarang berdasarkan PP Nomor 5 Tahun 1992, bentuk 

Perum diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) dimana saham dimiliki 

sepenuhnya oleh Negara Republik Indonesia sehingga namanya menjadi PT 

Angkasa Pura I (Persero). Saat ini, Angkasa Pura Airports mengelola 13 (tiga 

belas) bandara di kawasan tengah dan timur Indonesia, salah satunya ada 

Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman yang berlokasi di 

Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. 

PT. Angkasa Pura I (Persero) merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang jasa pengelolaan bandara, dimana bandara Internasional Sultan Aji 

Muhammad Sulaiman merupakan salah satu bandara yang termasuk dalam 

pengelolaan PT. Angkasa Pura I (Persero). Bandara ini memliki luas 300 

hektar dan merupakan bandar udara ke-4 terbesar dari 13 bandara yang 

dikelola PT. Angkasa Pura I (Persero). 

Berdasakan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul : “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan 

Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman 

Sepinggan Balikpapan”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara 

Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan? 

2. Apakah motivasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional 

Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan? 

3. Apakah stres kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional 

Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepingan Balikpapan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penilitan yang akan 

dilakukan adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional 

Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Aji 

Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. 
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3. Untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Aji 

Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat-manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Sebagai mahasiswa penelitian yang dilakukan ini dapat bermanfaat untuk 

menambah pengetahuan yang lebih luas mengenai kaitannya dengan 

peminatan penulis serta sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan 

studi sarjana (S1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

2. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang 

berharga bagi perusahaan dalam pengolahan SDM beserta segala 

kebijakan yang berkaitan langsung dengan aspek-aspek SDM secara 

lebih baik. 

3. Bagi almamater 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan 

referensi bacaan bagi semua pihak mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan, motivasi, dan stres kerja terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional Sultan Aji 

Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan. 
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E. Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini ada lima bab yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini merupakan bagian awal skripsi 

yang memberikan gambaran tentang latar belakang 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini terdiri dari tiga bagian yaitu landasan teori, 

penelitian terdahulu, dan hipotesis. Pada bagian landasan 

teori memuat penjelasan teori tentang gaya kepemimpinan, 

motivasi, dan stres kerja. Pada bagian penelitian terdahulu 

memuat penjelasan tentang penelitian terdahulu yang akan 

dibandingkn dengan penelitian yang baru ini. Sedangkan 

pada hipotesis merupakan bagian yang menjelaskan tentang 

dugaan sementara penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab tiga ini merupakan penjelasan mengenai berbagai 

teori metode atau cara melakukan penelitian ini. Pada bab 

ini terdiri dari kerangka konseptual, jenis dan sumber data, 

metode pengumpulan data, populasi dan sampel, definisi 

operasional variabel, dan metode analisis data. 
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BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab empat ini merupakan bab yang menjelaskan 

tentang hasil yang diperoleh dari penelitian ini yang 

dikemudian akandibahas secara rinci. 

BAB V  PENUTUP 

Bagian bab lima ini merupakan bab penutup dari penulisan 

skripsi ini. Pada bagian bab ini terdiri dari kesimpulan dan 

saran. Pada bagian kesimpulan ini merupakan penjelasan 

inti dari hasilb penelitian, sedangkan bagian saran 

merupakan penjelasan anjuran atau pandangan penulis 

untuk hasil penelitian skripsi ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


