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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini, setiap perusahaan dituntut untuk 

memiliki manajemen yang baik. Suatu manajemen perusahaan yang baik 

pasti dapat meningkatkan produktivitas perusahaan. Produktivitas suatu 

perusahaan dapat tercapai dengan baik sehingga mampu untuk bersaing 

dengan perusahaan lainnya. Seperti Sumber Daya Manusia yang 

merupakan salah satu faktor penting dan memiliki peran yang besar dalam 

suatu perusahaan. 

Sumber Daya Manusia dianggap sebagai roda penggerak dan dapat 

menentukan kelangsungan hidup suatu perusahaan, karena karyawan 

merupakan salah satu faktor produksi yang memegang peranan penting 

dibanding faktor produksi lainnya. Kualitas tanaga kerja berpengaruh 

nyata terhadap produktivitas. Jika kualitas tenaga kerja meningkat maka 

diharapkan hal ini juga dapat mengarah kepada peningkatan produktivitas 

sehingga usaha juga berhasil. Apabila  suatu perusahaan memiliki sarana 

dan prasarana yang lengkap, tanpa didukung Sumber Daya Manusia yang 

bermoral baik, dinamis, disiplin dan bersatu, maka kelangsungan hidup 

perusahaan itu akan berjalan lambat bahkan tidak dapat berlangsung lama. 

Jadi dalam hal ini perusahaan harus mengutamakan Sumber Daya 

Manusianya. 

Suatu perusahaan yang ingin tumbuh dan berkembang selalu 

berupaya meningkatkan produktivitas kerja sebagai sistem organisasi 

tersebut, termasuk sistem manajemen, sistem fungsional dan sistem 

operasional. Perusahaan dapat dikatakan produktif apabila masukan 

(input) yang diproses semakin sedikit untuk menghasilkan pengeluaran 

(output)  yang semakin besar.  

Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan 

hasil barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber 
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daya secara efisien.Menurut Sinugan (2003: 17) produktivitas kerja adalah 

kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai sumberdaya atau 

faktor produksi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas dan 

kuantitas pekerjaan yang dihasilkan dalam suatu perusahaan. Berdasarkan 

penjelasan di atas dapat disimpulkan bahawa produktivitas kerja 

merupakan kemampuan menghasilkan barang dan jasa dari berbagai 

sumberdaya yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas 

pekerjaan. 

Produktivitas kerja karyawan dikembangkan untuk mengukur 

besarnya kemampuan menghasilkan nilai tambah atas komponen masukan 

(input) yang digunakan. Berbicara soal produktivitas kerja pasti tidak jauh 

dari manajemen yang mengatur jalannya perusahaan. Dalam suatu 

perusahaan perlu adanya gaya pemimpin yang mampu memotivasi 

karyawannya untuk meningkatkan produk yang dijual. Sebagaimana 

diungkapkan oleh Prastyo, dkk, (2016: 14) Gaya kepemimpinan adalah 

suatu tindakan atau perilaku untuk mempengaruhi bawahan agar 

mengikuti perintah yang diinginkannya agar sesuai dengan tujuannya. 

Seorang pemimpin atau manajer dalam sebuah perusahaan 

mempunyai tanggung jawab untuk meyakinkan anggotanya akan perlunya 

ditumbuhkan, dikembangkan dan dipraktekkan hubungan kerja sama yang 

sehat diantara anggota organisasi. Maka dari itu akan mendorong anggota 

untuk bekerja sama dengan produktif dan dengan perasaan puas. Hal ini 

sesuai dengan tugas seorang pemimpin yaitu mendorong kerja sama secara 

sukarela diantara karyawan dengan pimpinan dalam melaksanakan tugas 

pekerjaannya.  

Terkait dengan produktivitas kerja yang terjadi dikalangan bisnis, 

pelatihan kerjajuga memiliki peranan penting dalam meningkatkan 

Sumber Daya Manusia yang berkualitas. Hal ini sesuai dengan Undang- 

Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pada Bab V Pasal 9 

yang menjelaskan bahwa: “Pelatihan kerja diselenggarakan dan diarahkan 
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untuk membekali, meningkatkan, dan mengembangkan kompetensi kerja 

guna meningkatkan kemampuan, produktivitas, dan kesejahteraan.” 

Berdasarkan Undang- Undang di atas, dapat dinyatakan bahwa 

dengan adanya pelatihan kerja diharapkan para tenaga kerjadapat 

mengembangkan dirinya sehingga memiliki potensi serta kecakapan dalam 

hidupnya.Selain itu, melalui pelatihan kerja diharapkan dapat membentuk 

Sumber Daya Manusia yang unggul, berkualitas, dan dapat bersaing dalam 

setiap perubahan perkembangan zaman. 

Salah satu peran penting yang harus ditekankan oleh suatu 

perusahaan agar dapat mencapai tujuannya adalah dengan menciptakan 

lingkungan kerja yang baik. Disini yang dimaksud dengan lingkungan 

kerja yang baik adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang 

dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang 

dibebankan. Sebagaimana diungkapkan oleh Sedamaryanti (2001:21), 

mengatakan bahwa lingkungan kerja ada dua macam yaitu lingkungan 

kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik. Lingkungan kerja fisik adalah 

semua keadaan berbentuk fisik yang terdapat disekitar tempat kerja yang 

dapat mempengaruhi karyawan baik secara langsung maupun tidak 

langsung, sedangkan lingkungan kerja non fisik adalah semua keadaan 

yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik hubungan kerja 

dengan atasan maupun hubungan sesama rekan kerja, ataupun hubungan 

dengan bawahan.  

Terkait hal tersebut, salah satu pengusaha kerajinan rotan Desa 

Trangsan, Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo yaitu Bapak Suryanto 

telah mengupayakan perluasan tempat pengelolaan pabrik rotan agar 

menjadi pabrik yang lebih besar dan berkembang pesat. Produk berbahan 

baku rotan ini merupakan salah satu dari lima produk unggulan di Desa 

Trangsan, dari tahun 2016 sampai sekarang semakin meningkat. Desa ini 

berubah menjadi sentra industri pengelolaan rotan terbesar Jawa Tengah, 

rotan ini tidak dijual di dalam negeri bahkan ada yang di ekspor ke luar 

negeri juga seperti Singapura, Malaysia, Eropa. 
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Sebagaimana yang diungkapkan bapak Suryanto dalam wawancara 

(16 Oktober 2019) mengatakan selain mempersiapkan perluasan tempat 

kerja, karena pabrik kurang luas yang berdekatan langsung dengan rumah 

warga sehingga karyawan kurang leluasa. Namun, beliau juga mengajak 

para warga untuk berusaha menciptakan lapangan kerja sendiri sebagai 

pengrajin rotan. Pabrik rotan ini setiap harinya juga menghasilkan banyak 

produk seperti meja, kursi, vas bunga, tempat lampu, hiasan dinding dan 

lain-lain. 

Namun dalam sistem pemasaran produk olahan rotan di Desa 

Trangsan mengalami beberapa permasalahan antara lain akses pemasaran 

yang rendah, ketergantungan terhadap pihak lain yang sangat tinggi, akses 

pendanaan dari lembaga keuangan yang masih rendah, keterbatasan ragam 

desain produk, harga produk yang lebih tinggi dibandingkan harga produk 

pesaing. Bahan baku yang mahal dan harus didatangkan langsung dari 

Kalimantan juga menjadi permasalahannya. 

Selain dipengaruhi lingkungan kerja dan pemasarannya, 

produktivitas kerja juga cenderung dipengaruhi oleh manajemen atau gaya 

kepemimpinan. Usaha kecil ini cenderung sederhana, karena pemilik 

usaha sekaligus merangkap sebagai manajer yang mengatur jalannya 

usaha. Tantangan lain yang harus diperhatikan dalam membantu 

pengembangan industri kecil rotan ini adalah kompetensi Sumber Daya 

Manusianya dalam meningkatkan skill dan knowledge mereka untuk 

mempertemukan tantangan masa depan yang signifikan. Faktor internal ini 

sepenuhnya berada didalam organisasi itu sendiri. Keberhasilan dalam 

mengelola faktor internal akan memiliki kontribusi yang sangat berarti 

terhadap keberhasilan suatu usaha. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik meneliti 

lebih lanjut mengenai produktivitas kerja karyawan dengan judul 

penelitian “ Kontribusi Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan (Studi Kasus pada PT Surya 

Rotan Trangsan Sukoharjo)”. 
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B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat diidentifikasi 

masalah sebagai berikut: 

a. Akses pemasaran yang rendah, karena keterbatasan para pengrajin 

pengolahan rotan di Desa Trangsan Kecamatan Gatak Sukoharjo untuk 

memberikan informasi mengenai produk yang diciptakan kepada 

konsumen 

b. Lingkungan kerja yang kurang luas, karena pabrik tempat pengelolaan 

rotan yang masih berdampingan langsung dengan rumah warga, 

sehingga aktivitas para pekerja kurang leluasa dalam bekerja. 

c. Gaya kepemimpinan cenderung sederhana, dikarenakan pemilik usaha 

rotan ini sekaligus merangkap sebagai manajer yang mengatur 

jalannya usaha. 

 

C. Pembatasan Masalah 

Permasalahan yang terkait dengan judul di atas sangat luas, 

sehingga tidak mungkin masalah yang ada itu dapat dijangkau dan 

disesuaikan semua. Oleh karena itu, perlu adanya pembatasan masalah 

sehingga persoalan yang diteliti menjadi jelas. Agar memudahkan peneliti 

dalam melakukan penelitian, maka penulis membatasi ruang lingkup 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut: 

a. Penelitian dilakukan pada PT Surya Rotan Trangsan Sukoharjo. 

b. Faktor produktivitas kerja dibatasi pada  gaya kepemimpinan. 

c. Faktor produktivitas kerja dibatasi pada  lingkungan kerja. 

 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembatasan masalah tersebut, permasalahanpenelitian 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Adakah kontribusi gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT Surya Rotan Trangsan Sukoharjo? 
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b. Adakah kontribusi lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada PT Surya Rotan Trangsan Sukoharjo? 

c. Adakah kontribusi gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT Surya Rotan Trangsan 

Sukoharjo? 

 

E. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

a. Kontribusi gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja karyawan 

pada PT Surya Rotan Trangsan Sukoharjo. 

b. Kontribusi lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan 

padaPT Surya Rotan Trangsan Sukoharjo. 

c. Kontribusi gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT Surya Rotan Trangsan 

Sukoharjo. 

 

F. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang memerlukan yaitu:  

a. Manfaat Teoritis 

Mendeskripsikan kontribusi gaya kepemimpinan, lingkungan kerja, 

dan produktivitas kerja karyawan. 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi Peneliti 

Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman dalam 

bidang penelitian, khususnya yang berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja di dalam melaksanakan 

fungsi-fungsi kepemimpinan dalam kaitannya dengan 

produktivitas kerja. 

2) Bagi Perusahaan  
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Diharapkan dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam upaya 

meningkatkan produktivitas kerja bagi karyawan melalui gaya 

kepemimpinan dan lingkungan kerja yang baik pada PT Surya 

Rotan Trangsan Sukoharjo. 

 


