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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi atau perusahaan dituntut untuk dapat mengoptimalkan 

sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aset yang berharga 

dalam mencapai tujuan organisasi. Kemajuan suatu organisasi sangat tergantung 

pada kualitas sumber daya manusianya. Setiap organisasi membutuhkan sumber 

daya manusia yang memiliki kinerja yang tinggi agar dapat bertahan dalam 

persaingan usaha yang semakin ketat (Prabowo, 2014). 

Setiap pegawai dalam suatu organisasi dituntut untuk senantiasa 

memberikan kontribusi yang positif bagi organisasi tempat mereka bekerja dengan 

menunjukkan kinerja yang baik, mengingat karena kinerja organisasi tergantung 

pada kinerja pegawainya (Nasrina, 2016).  

Kinerja merupakan hasil dari suatu organisasi, baik organisasi tersebut 

bersifat profit oriented dan non profit oriented yang dihasilnya selama satu 

periode waktu. Kinerja tinggi yang diharapkan dari para pegawai tidak hanya ada 

pada level top manajer saja, tetapi juga harus ada middle manajer dan para 

bawahan. Jika top manajer saja yang mempunyai kinerja tinggi, tetapi 

bawahannya tidak mempunyai kinerja tinggi, maka kualitas pelayanan yang 

dirasakan oleh masyarakat akan rendah. Dengan upaya peningkatan kinerja 

organisasi harus meliputi keseluruhan level organisasi, sebab tingkat kinerja suatu 

organisasi tidak hanya diukur dari para pelaksana pelayanan, tetapi justru dari 

penerima layanan (Farid, 2018).  
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Seorang pemimpin  merupakan seseorang yang memiliki suatu program 

dan yang berperilaku secara bersama-sama dengan anggota-anggota kelompok 

dengan mempergunakan cara tertentu, sehingga kepemimpinan mempunyai 

peranan sebagai kekuatan dinamik yang mendorong, memotivasi dan 

mengkoordinasi perusahan dalam  mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Mangantar, 2018). 

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi kinerja pegawai karena kepemimpinan merupakan aktivitas utama 

sebuah tujuan organisasi dapat tercapai. Dalam suatu organisasi, faktor 

kepemimpinan memegang peranan yang penting karena pemimpin yang akan 

menggerakkan dan mengarahkan organisasi dalam mencapai tujuan serta 

memberikan motivasi kepada pegawainya, yang berdampak pada peningkatan 

kerja (Almunawaroch, 2017). Pola perilaku seorang pemimpin dalam sebuah 

organisasi menjadi salah satu penentu bagi keberhasilan organisasi bersangkutan, 

untuk mencapai tujuannya, karena terkait dengan penerapan nilai-nilai budaya 

yang diberlakukan bagi seluruh anggota organisasi tersebut.  

Pemimpin dan budaya organisasi menjadi satu kesatuan utuh yang saling 

berkaitan dan berpengaruh dalam menentukan pencapaian tujuan organisasi 

(Moeheriono, 2010: 386). Menyadari begitu pentingnya pengelolaan SDM dalam 

mencapai tujuan organisasi maka perusahaan dan pimpinan perlu meningkatkan 

perhatiannya terhadap pegawai dalam upaya meningkatkan prestasi kerjanya. 

Prestasi kerja (kinerja)  pegawai sangat menentukan kemajuan suatu perusahaan. 

Hal ini menjadi kewajiban seorang pimpinan untuk dapat menciptakan suasana 
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yang dapat mendukung terciptanya prestasi kerja yang tinggi dari pegawai 

(Almunawaroch, 2017).  

Variabel berikutnya yaitu  mengenai kompensasi. Menurut Suddin (2017) 

kompensasi merupakan sesuatu yang diterima pegawai sebagai pengganti 

kontribusi jasa mereka pada perusahaan. Setiap pegawai dalam suatu organisasi 

mempunyai keinginan untuk mendapatkan kompensasi yang sesuai dengan 

harapan mereka. Apabila harapan tersebut terpenuhi, maka pegawai tersebut akan 

senantiasa bersemangat dalam bekerja, sehingga pegawai dapat memberikan 

kinerja terbaiknya untuk perusahaan yang akan berdampak pada tercapainya 

tujuan organisasi. Kompensasi adalah sesuatu yang di terima karyawan atas jasa 

yang mereka sumbangkan pada pekerjaannya. Mereka menyumbangkan apa yang 

menurut mereka berharga, baik tenaga maupun pengetahuan yang dimiliki. 

Seorang pekerja sebagai tukang pikul barang merasa bahwa kekuatan fisik yang 

dimiliki adalah sesuatu yang berharga mereka sumbangkan atas pekerjaannya. 

Untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lain mereka akan 

memperoleh balasan yang setimpal atas pekerjaannya. Sesuatu yang berharga bagi 

karyawan adalah pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dijadikan sebagai 

dasar dalam menuntut haknya sebagai pekerja (Edison, dkk 2016). 

Kinerja pegawai ditentukan pula oleh faktor-faktor lingkungan luar dan 

iklim kerja organisasi. Untuk menciptakan iklim yang menyenangkan perlu 

adanya pengaturan dan pengontrolan lingkungan kerja antara lain, pengaturan 

penerangan tempat kerja, pengontrolan terhadap suara-suara gaduh, pengontrolan 

terhadap udara, pengontrolan terhadap kebersihan tempat kerja pengontrolan 

keamanan tempat kerja. Penciptaan lingkungan kerja yang menyenangkan dan 
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dapat memenuhi kebutuhan pegawai akan memberikan rasa puas dan mendorong 

semangat kerja sehingga akan menghasilkan kinerja yang baik. Beberapa faktor 

yang dapat mempengaruhi peningkatan kinerja karyawan antara lain adalah 

lingkungan kerja, motivasi dan kompensasi. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan 

dengan lingkungan kerja, Wardhani (2016) Buchori Zainun (2004 : 59) 

Lingkungan kerja dalam suatu perusahaan sangat perlu diperhatikan oleh 

manajemen perusahaan. Keberhasilan peningkatan kinerja menuntut instansi 

mengetahui sasaran kinerja. Sasaran kinerja yang timbul dari dalam diri karyawan 

akan membentuk suatu kekuatan diri dan jika situasi lingkungan kerja turut 

menunjang maka pencapaian kinerja akan lebih mudah. Lingkungan kerja yang 

baik dapat menjadikan semangat kerja bagi karyawan meningkat sehingga 

kinerjanyapun juga dapat meningkat, sebaliknya lingkungan kerja yang tidak 

memadai akan dapat menurunkan kinerja karyawan (Moekijat, 2007) (dalam 

Wicaksana, 2017). 

Beberapa penelitian yang membahas permasalahan ini pun, sudah pernah 

dilakukan, namun hasil yang diperoleh menunjukan hasil yang berbeda-beda. 

Penelitian yang pernah dilakukan mengenai variabel kepemimpinan diantaranya 

oleh Almunawaroch, dkk (2017) yang menyatakan bahwa terdapat pengaruh yang 

signifikan pada variabel kepemimpinan terhadap variabel kinerja pegawai. 

Dengan kata lain, bahwa sukses tidaknya usaha pencapaian tujuan organisasi 

ditentukan oleh kualitas kepemimpinan, sehingga semaikin baik kepemimpinan 

maka semakin baik pula kinerja karyawan. Sama halnya dengan penelitian dari 

Sukarjati, dkk (2016), Djuremi (2016), Suryadana (2014), Arifin (2018) dan 
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Wardhani (2016) yang menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja pegawai.  

Kemudian penelitian mengenai variabel Kompensasi terhadap kinerja 

karyawan. Menurut penelitian Almunawaroch, dkk (2017) yang menyatakan 

bahwa kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan kata 

lain kompensasi merupakan hal penting yang merupakan hal penting yang 

merupakan dorongan atau motivasi utama seorang karyawan untuk bekerja. 

sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat dipertahankan dan tujuan 

perusahaan dapat tercapai secara efektif dan efisien dengan ini maka kinerja 

karyawan akan meningkat . Penelitian tersebut sama halnya dengan penelitian dari 

Komara (2014), Farid (2018), Mariana (2018), Wijianti (2017), Ibrahim (2018) 

dan Sukidi (2016).  

Selanjutnya penelitian mengenai variabel lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan. Menurut penelitian Wardhani (2016) yang menyatakan bahwa 

lingkungan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini 

berarti, lingkungan kerja yang bersih, penrangan yang baik dan sirkulasi udara 

yang baik merupakan faktor yang sangat penting dalam meningkatkan kinerja 

pegawai (Prabowo, 2018). Penelitian ini didukung oleh penelitian Djuremi, dkk 

(2016), Prastyo (2016) dan Wicaksana, dkk (2017) yang menyatakan bahwa 

lingkungan kerja berpengaruh positif singnifikan terhadap kinerja pegawai. 

Berbeda dengan penelitian Prabowo (2018), Johannes dkk (2016) dan Suawah 

dkk (2018) yang mernyatakan bahwa lingkungan kerja tidak memiliki pengaruh 

terhadap kinerja pegawai. 
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Salah satu perusahaan swasta yang berada di wilayah Purbalingga yang 

memproduksi sebuah keset yang terbuat dari bahan dasar serat sabut kelapa yaitu 

PT Eye Rich yang berdiri pada tahun 2010. Bisa di bilang masih sangat muda tapi 

sudah berkembang pesat. Yang awalnya dulu sebuah CV dengan perubahan kurun 

waktu yang tidak lama langsung berubah menjadi PT.  

Pada PT. Eye Rich terdapat masalah mengenai kinerja karyawan yang di 

sebabkan oleh lingkungan kerja, hal ini di sebabkan karena perusahaan tersebut 

tidak bisa memberikan fasilitas yang memadai. Misalnya, kurangnya penerangan 

cahaya di tempat kerja, kelembaban udara, sirkulasi di tempat kerja yang kurang 

baik, bau-bauan di tempat kerja, tata warna di tempat kerja dan tidak adanya 

musik di tempat kerja. Hal tersebut di kemukakan oleh beberapa karyawan PT. 

Eye Rich pada saat peneliti melakukan wawancara dengan beberapa karyawan 

pada perusahaan tersebut.  

Oleh karena itu, perlu dikaji mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan pada PT Eye Rich Purbalingga. Sehingga faktor Faktor tersebut 

dapat dioptimalkan untuk mendorong peningkatan kinerja karyawan pada 

perusahaan tersebut. Beberapa faktor tersebut berdasarkan hasil studi diantaranya 

adalah Kepemimpinan, Kompensasi dan Lingkungan Kerja. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik mengambil judul 

penelitian “Pengaruh kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Eye Rich Purbalingga” 
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B. Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dirumuskan suatu 

permasalahan penelitian sebagai berikut : 

1. Apakah Kepemimpinan, Kompensasi dan Lingkungan Kerja secara 

silmutan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Eye Rich 

Purbalingga ? 

2. Apakah Kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai pada PT. Eye Rich Purbalingga ? 

3. Apakah Kompensasi secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Eye Rich Purbalingga ? 

4. Apakah Lingkungan Kerja secara parsial berpengaruh positif signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Eye Rich Purbalingga ? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar batasan penelitian ini tidak menyimpang dari yang diharapkan, 

maka peneliti memberikan batasan permasalahan. Adapun batasan masalah 

pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini hanya difokuskan pada PT Eye Rich Purbalingga. 

2. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel Kepemimpinan, 

Kompensasi dan Lingkungan Kerja untuk mengetahui pengaruhnya 

terhadap Kinerja Karyawan pada PT Eye Rich Purbalingga. 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menganalisis kepemimpinan, kompensasi dan lingkungan kerja 

secara silmutan berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Eye 

Rich purbalingga. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Pada PT. Eye Rich Purbalingga.  

3. Untuk menganalisis pengaruh Kompensasi terhadap kinerja karyawan 

Pada PT. Eye Rich Purbalingga.  

4. Untuk menganalisis pengaruh Lingkungan Kerja terhadap kinerja 

karyawan Pada PT. Eye Rich Purbalingga.  

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi PT. Eye Rich Purbalingga 

Peneliti berharap bahwa hasil penelitian dapat digunakan sebagai 

acuan untuk meningkatkan kinerja karyawan pada perusahaan yang 

diteliti maupun perusahaan lainnya, sebagai masukan dan pertimbangan 

untuk meningkatkan kinerja karyawan PT. Eye Rich Purbalingga dan 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan pertimbangan dalam 

penilaian upaya meningkatkan pengaruh kepemimpinan, kompensasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Eye Rich 

Purbalingga. 
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2. Bagi ilmu Sumber Daya Manusia 

Manfaat akademis yang diharapkan adalah bahwa hasil penelitian 

dapat dijadikan rujukan untuk penelitian lainnya guna peningkatan ilmu 

pengetahuan serta bahan referensi bagi mahasiswa yang melakukan 

kajian terhadap kinerja karyawan, penelitian ini dapat digunakan sebagai 

tambahan literatur manajemen sumber daya manusia khususnya yang 

berkaitan dengan kepemimpinan, kompensasi dan Lingkungan Kerja, 

terhadap kinerja karyawan dan sebagai tambahan referensi dan 

memperkaya hasil penelitian ataupun peningkatan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang manajemen sumber daya manusia.  

3. Bagi peneliti  

Untuk memperoleh gelar sarjana Manajemen S1, menambah 

wawasan atau pengetahuan dan sebagai bahan referensi untuk 

mengetahui dan mengaplikasikan teori yang di dapatkan selama kuliah, 

khususnya tentang kepemimpinan, kompensasi, lingkungan kerja dan 

kinerja karyawan dalam manajemen sumber daya manusia.  

 

 

 

 

 

Pengaruh Kepemimpinan, Kompensasi...  Dea Nurraya, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019




