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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1.  Latar Belakang  

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja individu 

karyawannya. Setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, dengan harapan apa yang menjadi tujuan 

organisasi atau perusahaan akan tercapai. Byars (dalam Suharto dan Cahyo, 

2005) menyatakan bahwa kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang 

yang dicapai dengan adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. 

Sedangkan menurut Robbins, (2001) kinerja merupakan suatu hasil yang dicapai 

oleh pekerja dalam pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk 

suatu pekerjaan. Berbagai cara akan ditempuh oleh organisasi atau perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja karyawannya. Banyak faktor yang mempengaruhi 

kinerja, salah satu yang mempengaruhi kinerja menurut Steer (dalam Suharto dan 

Cahyono, 2005) adalah motivasi karyawan. Motivasi mempunyai kekuatan 

kecenderungan seseorang/individu untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang 

mengarah kepada perasaan senang atau rela bekerja untuk mencapai tujuan 

pekerjaan. Pendapat Harold Konts (dalam Suharto, 2005) mengatakan bahwa 

motivasi sebagai suatu reaksi yang diawali dengan adanya kebutuhan yang 

membutuhkan keinginan atau upaya mencapai tujuan, yang selanjutnya 

menimbulkan tensi (ketegangan) yaitu keinginan yang belum terpenuhi, yang 

kemudian, menyebabkan timbulnya tindakan yang mengarah kepada tujuan yang 
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akhirnya akan memuaskan keinginan. Kemudian faktor lain yaitu kepemimpinan. 

Untuk mengelola dan mengendalikan berbagai fungsi subsistem dalam organisasi 

agar tetap konsisten dengan tujuan organisasi dibutuhkan seseorang pemimpin 

karena kepemimpinan merupakan bagian penting dalam peningkatan kinerja para 

pekerja. House (dalam Guritno dan Waridin, 2005) menyatakan bahwa 

kepemimpinan memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap karyawan. 

Efektivitas seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi oleh karakteristik 

bawahannya. Perilaku pemimpin pada dasarnya terkait dengan proses pertukaran 

yang terjadi antara pemimpin dan bawahannya. Seorang pemimpin dikatakan 

gagal, apabila tidak dapat memunculkan motivasi, menggerakkan dan 

memuaskan karyawan pada suatu pekerjaan dan lingkungan tertentu.  

Penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebelumnya 

dilakukan oleh Suharto (2005) yang meneliti pengaruh budaya organisasi, 

kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai sumber daya 

manusia di Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitiannya 

menyebutkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada budaya organisasi, 

kepemimpinan, dan motivasi kerja terhadap kinerja. Motivasi kerja  dan 

kepemimpinan menunjukkan bahwa nilai signifikansi hitung lebih kecil dari yang 

ditetapkan yaitu 0,05. Artinya motivasi kerja dan kepemimpinan mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja. Sehingga variabel motivasi kerja dan 

kepemimpinan layak diuji kembali dalam penelitian ini. Penelitian terdahulu 

yang dilakukan oleh Mashuri (2007) yang meneliti tentang pengaruh motivasi 

kerja, peranan kepemimpinan dan pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja 
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pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. Hasil penelitian menemukan 

bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara motivasi kerja, kepemimpinan 

dan pendidikan pelatihan terhadap kinerja pegawai, hal ini dibuktikan dari hasil 

nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Artinya motivasi kerja mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai, sehingga variabel motivasi 

dan kepemimpinan layak diuji kembali dalam penelitian ini. Kemudian penelitian 

sebelumnya dilakukan oleh Jamali (2005) yang meneliti tentang pengaruh budaya 

organisasi dan motivasi  terhadap kinerja pegawai sumber daya manusia (studi 

kasus di kantor Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Tengah). Hasil penelitian 

ditemukan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara budaya 

organisasi dan motivasi terhadap kinerja pegawai.  

PT. Nasmoco Pemuda merupakan salah satu bengkel resmi Toyota dalam 

meningkatkan pelayanan dan memberi rasa aman berkendara kepada setiap 

pemilik TOYOTA telah menyiapkan tenaga-tenaga kerja yang profesional 

dengan kinerja yang baik, namun yang terjadi pada PT Nasmoco khususnya 

bagian bengkel dengan adanya pergantian pemimpin pada umumnya mempunyai 

gaya kepemimpinan yang heterogen. Kondisi tersebut mengakibatkan pola 

perilaku karyawan juga berbeda. Kemudian juga pada motivasi kerja karyawan 

juga bervariasi. Akhirnya kondisi tersebut mengakibatkan kinerja karyawan juga 

akan terganggu. Dengan mengetahui keterkaitan variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat tersebut menajemen dapat mangantisipasi faktor-faktor yang 

menrununkan kinerja karyawan dan sebaliknya dapat pula dapat meningkatkan 

faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dalam suatu organisasi. 
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Mendasar pada latar belakang diatas, maka kinerja karyawan sangat 

menarik untuk diteliti dengan mengkaitkan faktor motivasi dan kepemimpinan. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk memberi judul “PENGARUH 

MOTIVASI DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN BAGIAN BENGKEL PT. NASMOCO PEMUDA 

SEMARANG”. 

 
1.2. Perumusan Masalah  

Pada umumnya suatu perusahaan dalam memperdayakan para 

karyawannya agar mempunyai prestasi kerja yang profesional sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan, maka suatu perusahaan tersebut harus bisa 

menyiapkan SDM yang berkemampuan baik, bersemangat serta mempunyai 

motivasi kerja yang tinggi. 

Sehubungan dengan fenomena yang ada PT. Nasmoco Pemuda Semarang 

khususnya bagian Bengkel bahwa dengan adanya pergantian pemimpin yang 

umumnya mempunyai gaya kepemimpinan yang heterogen dan kondisi tersebut 

mengakibatkan pola perilaku karyawan yang berbeda, serta motivasi kerja 

karyawan juga bervariasi. Atas dasar kondisi tersebut mengakibatkan kinerja 

karyawan juga akan terganggu. Oleh sebab itu perusahaan harus dapat 

mangantisipasi faktor-faktor yang menrununkan dan meningkatkan kinerja 

karyawan dalam suatu organisasi. 
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Berdasarkan uraian tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana persepsi responden terhadap variabel motivasi, kepemimpinan 

dan kinerja karyawan bengkel PT. Nasmoco Pemuda Semarang ? 

2. Apakah ada pengaruh motivasi positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan bengkel PT. Nasmoco Pemuda Semarang ? 

3. Apakah ada pengaruh kepemimpinan positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan bengkel PT. Nasmoco Pemuda Semarang ? 

4. Apakah ada pengaruh motivasi dan kepemimpinan positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan bengkal PT. Nasmoco Pemuda Semarang ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui bagaimana persepsi responden terhadap variabel motivasi,  

kepemimpinan dan kinerja karyawan bengkel PT. Nasmoco Pemuda 

Semarang. 

2. Menganalisis pengaruh motivasi positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan bengkel PT. Nasmoco Pemuda Semarang.  

3. Menganalisis pengaruh kepemimpinan positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan bengkel PT. Nasmoco Pemuda Semarang.  

4. Menganalisis pengaruh motivasi dan kepemimpinan positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan bengkel PT. Nasmoco Pemuda Semarang. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis  

1. Penelitian ini untuk menambah pengetahuan dan tambahan bahan 

penelitian bahwa motivasi, kepemimpinan dapat mempengaruhi hasil 

kerja karyawan yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan. 

2. Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan bidang Manajemen Sumber Daya 

Manusia khususnya mengenai motivasi, kepemimpinan dan kinerja. 

 

b. Manfaat Praktis 

1. Merupakan bahan masukan bagi pimpinan PT. Nasmoco Pemuda 

Semarang dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan upaya 

untuk meningkatkan kinerja pegawai.  

2. Merupakan bahan masukan bagi karyawan PT. Nasmoco Pemuda 

Semarang sebagai wawasan mengevaluasi diri, khususnya yang terkait 

dengan motivasi kerja untuk meningkatkan kinerjanya. 

 

1.5.Sistematika Penulisan 

Sedangkan sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk menganalisis 

permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi pustaka, kerangka pikir, 

dan definisi operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: obyek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, pengujian instrumen 

penelitian, serta teknik analisis data. 

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum responden penelitian, dan hasil analisa data sesuai 

dengan metode analisis yang digunakan. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan dari bab-bab 

sebelumnya. 
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