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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada jaman era globalisasi sekarang ini, terjadi persaingan ketat yang memaksa 

mendorong banyak perusahaan melakukan usaha untuk memajukan organisasi / 

perusahaannya agar dapat bertahan dan bersaing dengan yang lain. Menurut Robbins 

(2006), organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan 

sebuah batasan yang reaktif dapat diidentifikasikan, bekerja secara terus menerus untuk 

mencapai tujuan. Kesuksesan organisasi / perusahaan pada waktu jangka panjang atau 

masa yang akan datang, sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya. Karena 

sumber daya manusia dalam suatu perusahaan sekarang sudah tidak hanya dianggap 

sebagai alat produksi perusahaan, tetapi sudah dianggap sebagai asset perusahaan yang 

paling penting yaitu sebagai tulang punggung perusahaan. Agar perusahaan dapat 

bertahan dan bersaing di era globalisasi, perusahaan membutuhkan kinerja sumber daya 

manusia yang efektif. Secara teoritis, kualitas sumber daya manusia yang tinggi pada 

suatu perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Kinerja 

karyawan (Simanjuntak,2005) adalah tingkat pencapaian atau hasil kerja seseorang dari 

sasaran yang harus di capai atau tugas yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu 

tertentu. 

Menurut Timpe (dalam Lewa dan Subowo, 2005) terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu Faktor pertama faktor internal, faktor yang 

berhubungan dengan sifat - sifat seseorang, meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, sifat 
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fisik, keinginan atau motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman kerja, latar 

belakang budaya dan variabel - variabel personal lainnya. Dan faktor kedua yaitu faktor 

eksternal yang meliputi faktor - faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang 

berasal dari lingkungan, meliputi kebijakan organisasi, kepemimpinan, tindakan - 

tindakan rekan kerja jenis latihan dan pengawasan, sistem upah dan lingkungan sosial. 

Keith Davis (dalam Danim,2004:18) mengemukakan bahwa tanpa kepemimpinan, 

organisasi hanya merupakan kelompok manusia yang kacau, tidak teratur, dan tidak akan 

dapat melahirkan perilaku bertujuan. Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang 

penting dalam meningkatkan kinerja karyawan maupun kinerja organisasi / perusahaan. 

Kepemimpinan adalah inti manajemen, Demock dan Keonig (dalam Danim,2004) 

mengemukakan leadership is the key to management/administration (Kepemimpinan 

merupakan kunci manajemen atau administrasi). Menurut Mc. Farland (Danim,2004:55) 

mengemukakan kepemimpinan adalah suatu proses dimana pemimpin dilukiskan akan 

memberi perintah atau pengaruh, bimbingan atau proses mempengaruhi pekerjaan orang 

lain dalam memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kepemimpinan (Indriyo 

dan Nyoman,1997) adalah sebagai suatu proses mempengaruhi aktivitas individu atau 

kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi tertentu. Dari kedua pendapat ahli 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan diartikan sebagai proses yang 

dilakukan seorang pemimpin agar dapat mempengaruhi karyawan atau bawahannya 

untuk dapat mencapai tujuan perusahaan.  

Pemimpin yang baik mengetahui kebutuhan bawahannya (Danim,2004). Dengan 

demikian tanpa pemimpin yang baik suatu perusahaan tak akan pernah mampu 

memanfaatkan potensi sumber daya manusianya menjadi prestasi bagi perusahaannya. 

Pemimpin yang baik dapat menularkan atau memberi contoh optimisme dan pengetahuan 
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yang ia miliki kepada karyawannya agar karyawan atau bawahannya dapat melakukan 

pekerjaannya dengan baik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Atyanto dan Anik, 

2010) dan Reza (2010) tentang pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja menunjukan hasil 

yang sama bahwa kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. 

Selain kepemimpinan, motivasi juga termasuk faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan. Di dalam sebuah perusahaan, perusahaan juga tidak hanya 

membutuhkan karyawan yang mampu, cakap dan terampil, tetapi perusahaan juga 

membutuhkan karyawan yang mau termotivasi untuk bekerja giat dan berkeinginan untuk 

mencapai hasil kerja yang maksimal. Motivasi (Danim, 2004:2) diartikan sebagai 

kekuatan, dorongan, kebutuhan, semangat, tekanan, atau mekanisme psikologi yang 

mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk mencapai prestasi tertentu sesuai 

dengan apa yang dikehendakinya. Motivasi (Hasibuan,2001) adalah pemberian daya 

penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerja sama, 

bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan. 

Motivasi dibutuhkan oleh diri karyawan dalam pencapaian tujuan perusahaan, maka dari 

itu memotivasi karyawan adalah upaya yang harus dilakukan perusahaan. (Danim, 

2004:4) Motivasi ini abstrak sifatnya dan hanya dapat ditimbang antara lain dengan 

melihat penampilan fisik ketika subyek melakukan suatu pekerjaan. Hal yang konkret 

adalah produk kerja sebagai efek dari motivasi itu sendiri. Dapat disimpulkan dari 

pendapat-pendapat yang dikemukakan ahli bahwa dengan adanya motivasi dalam diri 

karyawan, diharapkan setiap karyawan mau bekerja keras, antusias dan mendapatkan 

suatu kekuatan untuk menciptakan kinerja yang aktif dalam mencapai sesuatu yang harus 

dicapai dalam organisasi / perusahaan. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang 
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dilakukan oleh Mardianto, Reza (2010) dan (Atyanto dan Anik, 2010) tentang pengaruh 

motivasi terhadap kinerja menunjukan hasil yang sama bahwa motivasi berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

PT Pos Indonesia merupakan badan usaha milik Negara yang bergerak dibidang 

jasa pos (pengiriman). Perusahaan ini dibagi dalam beberapa divisi – divisi regional yang 

mencakup seluruh provinsi di Indonesia salah satunya Divisi Regional  VI (DIVRE VI) 

yang mencakup provinsi Jawa Tengah dan DIY. Pos Indonesia Divre VI yang terletak di 

kota Semarang adalah kantor pusat dari seluruh kantor pos cabang yang berada di Jawa 

Tengah dan DIY. Dengan demikian sangat dibutuhkan suatu kinerja karyawan yang 

efektif guna mengkoordinasikan kantor – kantor cabang yang di bawahinya. 

Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan tersebut, 

mengingat perusahaan tersebut adalah perusahaan milik Negara yang bertujuan melayani 

pelanggannya, baik di skala nasional ataupun internasional. Karyawan dituntut untuk 

mampu menyelesaikan tanggung jawab terhadap tugas yang ada. Keberhasilan karyawan 

dapat diukur melalui kepuasan pelanggan, berkurangnya jumlah keluhan dan tercapainya 

target yang optimal. Selain itu, kinerja karyawan dapat diukur melalui penyelesaian 

tugasnya secara efektif serta melakukan peran dan fungsinya sehingga berhubungan 

positif bagi keberhasilan perusahaan dalam mencapai target yang ditentukan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ Pengaruh Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Perusahaan Di PT Pos Indonesia Divre VI ”  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

a. Bagaimanakah persepsi karyawan mengenai kepemimpinan, motivasi dan kinerja 

di PT POS Indonesia Divre VI? 

b. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT POS 

Indonesia Divre VI? 

c. Bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di PT POS 

Indonesia Divre VI? 

d. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan 

di PT POS Indonesia Divre VI? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui bagaimanakah persepsi karyawan mengenai kepemimpinan, 

motivasi dan kinerja di PT POS Indonesia Divre VI? 

b. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan di PT POS Indonesia Divre VI? 

c. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan di 

PT POS Indonesia Divre VI? 

d. Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan di PT POS Indonesia Divre VI? 
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1.4 Manfaat Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Memberikan tambahan informasi kepada  PT. POS Indonesia tentang kajian 

Kepemimpinan, Motivasi dan Kinerja Karyawan. 

b. Bagi peneliti Selanjutnya 

Memberikan tambahan pengetahuan peneliti selanjutnya dalam mengembangkan 

ilmu pengetahuan selanjutnya. 
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