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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak dapat 

terlepas dari faktor sumber daya manusia. Apabila faktor sumber daya manusia 

sudah dianggap tidak memenuhi target dalam suatu perusahaan maka dapat 

dipastikan perusahaan akan mengalami penurunan kinerja perusahaan. Diamana 

penurunan kinerja perusahaan salah satunya dapat dikarenakan faktor ketidak 

nyamanan atau ketidakpuasan karyawan dalam bekerja yang berdampak pada 

hasil kerja yang kurang baik,dengan kualitas rendah dan target tidak terpenuhi 

dan akhirnya kepuasan karyawan berkurang. Kepuasan kerja karyawan menjadi 

perhatian khusus bagi perusahaan yang akan berpengaruh pada produktivitas 

perusahaan. 

Pada dasarnya seseorang dalam bekerja akan merasa nyaman dan tinggi 

kesetiannya pada perusahaan nya jika dalam bekerjanya memperoleh kepuasan 

kerja sesuai dengan apa yang di inginkannya. Kepuasan dan kerja masing-masing 

mempunyai makna berbeda. Kepuasan adalah sesuatu perasaan dimana seseorang 

mendapatkan apa yang diharapkan atau bahkan melebihi apa yang diharapkan, 

sedangkan kerja merupakan usaha seseorang untuk mencapai tujuan dengan 

memperoleh imbalan atau gaji dari kontribusinya kepada tempat pekerjaanya 

(Koesmono, 2005). Kepuasan kerja terkait dengan keadaan emosional yang 
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menyenangkan atau tidak menyenangkan dengan mana para karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Sebuah perusahaan sangat bergantung pada 

karyawannya, sebagaimana baiknya sebuah perencanaan namun pelaksanaan 

akan tetap bergantung pada manusia yang menjalankannya sehingga hasil 

sebenarnya akan juga menggambarkan kepuasan kerja karyawan tersebut. Ini 

menunjukkan pula bahwa semakin tinggi kepuasan kerja karyawan, maka makin 

tinggi pula prestasi kerja yang ditampilkan, begitu juga sebaliknya.  

PDAM Kota Gresik ini merupakan perusahaan daerah yang bergerak di 

bidang pengelolaan air, yang tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan 

masyarakat. Pembentukan PDAM Kota Gresik sebagai Badan Usaha Milik 

Daerah (BUMD) berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Kotamadya Gresik 

Nomor 7/PD/1974 jo Perda Nomor 22/1981 jo Perda Nomor 08/1987. Saat ini 

PDAM Gresik dipimpin oleh seorang Direktur Utama yang benama Muhammad, 

SE .  Dan dibantu oleh dua Direktur Bidang yaitu, Direktur teknik dan direktur 

umum. Direktur di PDAM gresik ditunjuk oleh kepala daerah Kabupaten Gresik 

dengan masa jabatan 4 (empat) tahun.sedangkan dua direktur bidang untuk 

periode 2011-2015 ditunjuk setelah melalui uji kelayakan fitand propertes yang 

juga diadakan oleh pemerintah kabupaten Gresik. Tugas dua direktur bidang 

membawahi unit – unit kerja untuk  mempermudah koordinasi antara 

direktur utama kepada karyawan pada PDAM Gresik.  

Pada bidang teknik mempunyai beberapa bagian bagian produksi, bagian 

pemeliharaan teknik, bagian peralatan. Pada PDAM Gresik mempunyai 
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permasalahan di bidang teknik pada sub.pemeliharaan teknik. beberapa 

fenomena permasalahan yang sedang terjadi pada PDAM bidang teknik 

khususnya di Sub.Bagian Pemeliharaan  menyangkut kepuasan kerja pegawai. 

Karyawan di Sub.Bagian pemeliharaan menyatakan bahwa sampai saat ini 

kepuasan kerja pegawai tidak lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Dilihat 

dari pemeberian gaji, kesempatan promosi. 

Besar atau kecilnya gaji dapat mempengaruhi perasaan puas atau tidak 

puasnya karyawan. para karyawan akan mematuhi segala peraturan yang berlaku, 

bila ia merasa puas bahwa kerja keras yang dilakukannya akan mendapatkan 

balas jasa yang setimpal dengan jerih payah yang telah diberikan pada 

perusahaan. Bila mereka menerima gaji yang memadai, mereka akan dapat 

bekerja dengan baik, serta selalu berusaha bekerja dengan sebaik-baiknya. Akan 

tetapi, pada kenyataanya karyawan merasa gaji yang diterimanya jauh dari 

memadai, maka usaha kerja yang dilakukan akan terganggu, dan berusaha untuk 

mencari tambahan penghasilan lain di luar, sehingga menyebabkan mereka 

sering minta izin keluar, atau memanfaatkan pekerjaannya sebagai sarana untuk 

menambah penghasilan. Dengan kata lain, dengan pemberian gaji yang 

mencukupi perasaan karyawan menjadi senang karena sebanding dengan apa 

yang mereka kerjakan. 

Dalam kesempatan promosi kepada karyawan kurang optimal karena 

kurangnya perhatian kepada karyawan yang mempunyai skill atau prestasi yang 

bagus, mereka lebih mengutamakan orang luar yang belum lama bekerja yang 
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mendapatkan jabatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pegawai yang sudah 

lama bekerja dan mempunyai prestasi yang bagus, maka dari itu setiap karyawan 

merasakan ketidakadilan dalam kesempatan promosi yang mempengaruhi hasil 

kerja yang tidak maksimal. 

 Pada  karyawan bidang teknik khususnya sub.pemeliharaan teknik 

menyalahgunakan waktu jam kerja dengan berbagai alasan keterangan absensi 

karena disebakan para karyawan merasa tidak puas dengan hasil dari mereka 

berkerja dengan apa yang telah mereka kerjakan tidak sesuai,membuat para 

pegawai tidak dapat bekerja secara optimal karena mereka kurang puas dengan 

kesempatan promosi dan penerimaan gaji, sehinnga mereka memanfaatkan 

absensi untuk alasan tidak masuk jam kerja mulai dari keterangan sakit, ijin dan 

alpha. Jika hal ini terus terjadi tanpa ada tindakan tegas dari pimpinan tidak 

menutup kemungkinan karyawan akan semakin merasa tidak bertanggung jawab 

penuh atas pekerjaanya. Karena untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab 

awalnya harus ada paksaan yang akan menjadikan karyawan merasa terbiasa dan 

perlahan-lahan sadar akan tanggung jawabnya sendiri. 

Selanjutnya tentang pekerjaan itu sendiri yaitu seberapa paham karyawan 

terhadap pekerjaan yang akan dilakukan dimana dalam hal ini para karyawan 

pada PDAM Gresik sudah paham dan mengerti dalam pekerjaannya hal ini 

dikarenakan karyawan yang baru masuk bekerja selalu diberikan training agar 

karyawan dapat mengerti akan pekerjaan yang akan dilakukan. Selanjutnya untuk 

rekan kerja pada PDAM Gresik sudah baik karena para karyawan bekerja dengan 
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team dan tentunya hal ini menjadikan hubungan karyawan dengan rekan kerja 

menjadi semakin baik.  

Perusahaan yang memilki karyawan berkompetensi tinggi perlu 

memperhatikan imbalan yang sesuai dengan keterampilan yang dimiliki 

karyawan tersebut, sehingga memacu karyawan untuk berprestasi dan dapat 

memberikan hasil yang besar kepada perusahaan, apabila imbalan yang diberikan 

perusahaan sesuai dengan kinerja karyawan maka karyawan akan merasa puas 

dengan pekerjannya, begitupun sebaliknya apabila imbalan tidak sesuai dengan 

kinerja karyawan maka timbul ketidakpuasan karyawan. 

Perusahaan harus benar-benar memperhatikan kepuasan dari para 

pegawainya karena apabila tidak diperhatikan bukan tidak mungkin masalah 

besar akan timbul seiring dengan berjalannya waktu. Seperti saat ini sedang 

terjadi di PDAM Gresik banyak para pegawai bidang teknik yang tidak masuk 

saat jam kerja dengan berbagi alasan, Hal ini terlihat pada tingkat ketidakhadiran 

pegawainya selama empat tahun terakhir. 

Pegawai PDAM Gresik di bidang teknik bagian sub.pemeliharan memilki 

keluhan terhadap pemimpinnya, karena pemimpin disini kurang aktif 

berkoordinasi secara langsung dengan bawahan, Hal ini bisa mengakibatkan  

kesalahan pemahaman prosedur pelaksanaan tugas, dan kurangnya solusi cepat 

penanganan kondisi darurat ketika ada kerusakan mesin. 

Pemimpin sering kurang cepat dalam pengambilan keputusan jika ada 

permasalahan yang dihadapi oleh karyawan. Di samping itu pemimpin juga 
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kurang dalam mengatur dan mengawasi aktivitas kerja karyawan, sehingga ada 

karyawan yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya yang 

menyebabkan hasil kerja tidak optimal. Hal tersebut membuat para pegawai  

menyalahgunakan jam kerja dan bekerja secara tidak optimal, pernyataan 

tersebut didukung dari hasil wawancara yang dilakukan kepada karyawan bidang 

teknik (Lampiran 1). 

Hasil wawancara dapat diketahui pentingnya kesejahteraan, dari faktor 

kepemimpinannya, gaji, kesempatan promosi, mutu pengawasan yang sesuai 

dengan prosedur perusahaan berdampak terhadap kepuasan kerja karyawan. 

Apabila kesempatan promosi, gaji, mutu pengawasan diperusahaan diperhatikan 

dengan baik oleh pemimpin akan mendorong tingginya kepuasan karyawan 

perusahaan. Dari uraian di atas maka jelaslah bahwa betapa pentingnya 

kepemimpinan yang baik untuk meningkatkan kepuasan karyawan. Berdasarkan 

fenomena yang ada pada PDAM Gresik  membuat penulis memutuskan untuk 

mengadakan penelitian ini dengan judul “Pengaruh Kepemimpinan Terhadap 

Kepuasan Kerja Karyawan Bidang Teknik Pada PDAM Gresik”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kepemimpinan dibidang Teknik PDAM Gresik yang ditinjau dari 

kepemimpinan berorientasi karyawan dan kepermimpinan berorientasi 

karyawan produksi ? 
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2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan dibidang Teknik PDAM Gresik yang      

ditinjau dari kepemimpinan berorientasi karyawan dan kepemimpinan 

berorientasi produksi ? 

3.  Apakah kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kepuasaan kerja 

karyawan PDAM Gresik ? 

C. Batasan Masalah 

Mengingat permasalahan yang ada sangat luas dan supaya penulisan 

penelitian ini lebih terarah, maka penelitian ini akan membatasi permasalahan 

pada : 

1. Teori kepemimpinan yang digunakan adalah teori perilaku lebih khusus 

adalah hasil studi Univrsitas Michgin yang melihat pemimpin dari dua 

demensi; Pemimpin berorientasi karyawan dan Pemimpin yang berorientasi 

produksi. 

2. Kepuasan kerja menurut ( Luthas dan Spector dalam Robbins, 2006), yaitu 

perasaan pekerjaan itu sendiri, perasaan mutu pengawasan supervisi, 

perasaan gaji, perasaan kesempatan promosi dan perasaan rekan kerja.  

3. Batasan penelitian ini adalah karyawan bidang teknik PDAM Gresik di bidang 

Sub.Pemeliharaan Teknik yang sudah bekerja minimal selama 1 tahun. 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mendeskripsikan kepemimpinan PDAM Gresik yang ditinjau dari 

kepemimpinan berorientasi karyawan dan kepemimpinan berorientasi 

produksi. 

2. Untuk mendekripsikan kepuasan kerja karyawan PDAM Gresik yang ditinjau 

dari kepemimpinan berorientasi karyawan dan kepemimpinan yang produksi. 

3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan kepemimpinan terhadap kepuasaan 

kerja karyawan PDAM Gresik.. 

E. Manfaat Penelitian 

1.Bagi peusahaan. 

 Konstribusi penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan  pemikiran 

yang bermanfaat bagi PDAM Gresik dalam mengelola sumber  daya 

manusianya untuk bahan pertimbangan baik secara langsung  maupun tidak 

langsung dalam mengevaluasi sistem kepemimpinan yang  ada sebagai 

penunjang meningkatkan kepuasan karyawan dengan  memperbaiki 

kepemimpinan bagi PDAM Gresik dimassa sekarang  maupun yang akn datang. 

2.Bagi peneliti lain. 

Penelitian ini diharapkan dapat mejadi salah satu sumber pengetahuan  yang 

dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian berikutnya dalam bidang sumber 

daya manusia terutama berkaitan dengan kepemimpinan yang mempengaruhi 

kepuasan kerja karyawan pada sebuah organisasi. 

 


