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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 
Saat ini pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia 

semakin pesat sehigga persaingan di antara perusahaan juga semakin ketat. 

Masing – masing perusahaan berusaha membenahi usahanya dalam aspek dari 

produksi, pemasaran, keuangan dan juga pembenahan kinerja. Menurut 

Simanjuntak (2005:hal 1). Kinerja merupakan hasil kerja yang di capai seseorang 

dalam melaksanakan tugas – tugas yang di bebankan kepadanya. Kinerja meliputi 

kualitas dan kuantitas output serta keandalan dalam bekerja. Karyawan dapat 

bekerja dengan baik bila memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat 

menghasilkan kerja yang baik pula. Dengan adanya kinerja yang tinggi yang 

dimiliki karyawan, diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai. Sebaliknya, 

tujuan organisasi susah atau bahkan tidak dapat tercapai bila karyawannya bekerja 

tidak memiliki kinerja yang baik sehingga tidak dapat menghasilkan kerja yang 

baik pula. Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan  seperti Menurut  

Timpe (1992; hal. 33) dalam Lewa & Subowo terdapat dua faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan, yaitu Faktor internal, yaitu faktor yang 

berhubungan dengan sifat-sifat seseorang, meliputi sikap, sifat-sifat kepribadian, 

sifat fisik, keinginan atau motivasi, umur, jenis kelamin, pendidikan, pengalaman 

kerja, latar belakang budaya dan variabel-variabel personal lainnya. Faktor 
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eksternal yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yang berasal 

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

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

  

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Lewa dan subowo yang 

berjudul pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan kompensasi 

terhadap kinerja karyawan sehingga variable yang di gunakan adalah 

kepemimpinan, lingkungn kerja fisik dan kompensasi. Kepemimpinan merupakan 

salah satu faktor penting yang mempengaruhi kinerja karyawan. Faktor 

kepemimpinan dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap kinerja 

karyawan, karena pimpinan yang merencanakan, menginformasikan, membuat 

dan mengevaluasi berbagai keputusan yang harus dilaksanakan dalam organisasi 

tersebut. Sondang (2002;hal 63) berpendapat bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain. Seseorang yang 

menduduki jabatan pemimpin atau manajerial dalam suatu organisasi memainkan 

peranan yang sangat penting tidak hanya secara internal bagi organisasi yang 

bersangkutan akan tetapi juga dalam masalah yang menyagkut kinerja karyawan. 

Faktor-faktor yang berhubungan dengan sikap, gaya, dan perilaku pimpinan 

sangat berpengaruh terhadap karyawan yang dipimpinnya bahkan turut 

berpengaruh terhadap kinerja organisasi. Pengaruh pemimpin dalam menjalankan 

tugasnya sangat penting.  
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Faktor yang juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah faktor 

lingkungan kerja. Menurut Nitisemito (1984:183) bahwa lingkungan kerja adalah 

segala sesuatu yang ada disekitar pekerja yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Lingkungan kerja yang baik, 

aman, bersih dan sehat akan membuat karyawan merasa aman dan nyaman dalam 

melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan dari pemimpin kepadanya. 

Lingkungan kerja lebih di titik beratkan pada keadaan fisik tempat kerja. 

Indikator-indikator lingkungan kerja meliputi ruangan, suhu udara maupun 

kebisingan. Dari pengertian tersebut maka lingkungan kerja dapat mempengaruhi 

kinerja karyawan dalam bekerja. 

 

Faktor kompensasi juga merupakan faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan Hariadja (2002:243) berpendapat bahwa kompensasi adalah 

keseluruhan balas jasa yang di terima oleh pegawai sebagai akibat dari 

pelaksanaan pekerjaan di organisasi dalam bentuk uang atau lainya, yang dapat 

berupa gaji, upah, bonus, insentif, dan tunjangan lainya seperti tunjangan 

kesehatan, tunjangan hari raya, uang makan, uang cuti dan lain – lain, menurut 

Hasibuan (117:2000) mengemukakan kompensasi adalah semua pendapatan yang 

berbentuk uang, barang langsung atau tidak langsung yang di terima karyawan 

sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada perusahaan. Jadi pada intinya 

kompensasi merupakan balas jasa yang di berikan oleh perusahaan atas kinerja 

karyawan. Program kompensasi mencerminkan upaya organisasi untuk 

mempertahankan sumber daya manusia yang dimiliki. Pemberian kompensasi 
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yang makin baik akan mendorong karyawan untuk bekerja dengan makin baik dan 

produktif sehingga kinerja karyawan di perusahaan akan semakin baik. Hasil 

penelitian sebelumnya yang di lakukan oleh Lewa dan Subowo (2005) 

menyebutkan bahwa faktor kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan kompensasi 

mempunyai pengaruh terhadap kinrja karyawan. 

 

PT Batam Textile Industry Ungaran adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang industry textile, perusahaan memiliki tujuan yang ingin di 

capai yaitu memenuhi target produksi dan untuk mencapai target tersebut di 

butuhkan sebuah organisasi handal yang di dukung oleh kinerja pegawai yang 

optimal sehingga kinerja sangat penting bagi organisasi. Atas dasar latar belakang 

di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian mengenai pengaruh 

kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan kompensasi terhadap kinerja karyawan 

di PT BATAM TEXTILE INDUSTRI UNGARAN. 

  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat di rumuskan 

masalah dalam penalitian ini adalah : 

a. Bagaimana presepsi karyawan mengenai kepemimpinan, lingkungan kerja 

fisik, kompensasi dan kinerja di PT Batam Textile Industri ? 

b. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di PT 

Batam Textile Industri ? 
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c. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja karyawan di 

PT Batam Textile Industri ?  

d. Bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan di PT Batam 

Textile Industri ? 

e. Bagaimana pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan 

kompensasi terhadap kinerja karywan di PT Batam Textile Industri ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui presepsi karyawan terhadap pengaruh kepemimpinan, 

lingkungan kerja fisik dan kompensasi terhadap kinerja.  

b. Unruk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.  

c. Untk mengetahui pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap kinerja 

karyawan.  

d. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. 

e. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan, lingkungan kerja fisik dan 

kompensasi terhadap kinerja karywan. 

   

1.2 Kegunaan Penelitian 

 Diharapkan penelitian ini dapat memperoleh hasil yang dapat memberikan 

manfaat serta memiliki kegunaan sebagai berikut : 

a. Bagi Perusahaan 
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Semoga menjadi bahan masukan dan dapat memberikan informasi yang 

bermanfaat bagi perusahaan yang berhubngan dengan kepemimpinan, 

lingkungan kerja fisik dan kompensasi terhadap kinerja. 

 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan dan studi 

perbandingan dalam rangka mengkaji ilmu pengetahuan, dan sebagai 

penambah wawasan dalam rangka penelitian sekanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Kepemimpinan 

2.1.1 Pengertian Kepemimpinan 

 Siagian (2002:62) mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain (para bawahanya) 

sedemikian rupa sehingga orang lain itu mau melakukan kehendak pemimpin 
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