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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan masalah utama pada berbagai bidang khususnya 

dalam sebuah organisasi disetiap kegiatan yang ada didalamnya. Sumber Daya 

Manusia merupakan faktor yang sangat penting dalam sebuah organisasi baik 

organisasi dalam skala besar maupun kecil. Organisasi merupakan kesatuan sosial 

yang dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat 

diidentifikasikan dengan bekerja secara terus menerus untuk mencapai tujuan 

(Robbins, 2006). Semua tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan diprakarsai 

dan ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota perusahaan. 

 Perusahaan membutuhkan adanya faktor sumber daya manusia yang 

potensial baik pemimpin maupun karyawan pada pola tugas dan pengawasan yang 

merupakan penentu tercapainya tujuan perusahaan. Dalam organisasi berskala 

besar, sumber daya manusia dipandang sebagai unsur yang sangat menentukan 

dalam proses pengembangan usaha, peran sumber daya manusia menjadi semakin 

penting. Mengelola sumber daya  manusia dalam organisasi  bukan  hal yang 

mudah karena melibatkan berbagai elemen dalam sebuah organisasi, yaitu 

karyawan, pimpinan,  maupun  sistem  itu  sendiri.  Perpaduan  antara  ketiga  hal  

tersebut  diharapkan mampu  memunculkan  lingkungan  kerja  yang  kondusif  

sehingga  baik  karyawan  maupun pimpinan  dapat  melaksanakan  pekerjaannya  

secara  maksimal.   
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Bagi  karyawan,  mempunyai seorang pemimpin yang efektif dengan 

loyalitas, intelegensi dan jiwa sosial yang tinggi diharapkan  mampu  menciptakan  

kepuasan  kerja.  Kepuasan kerja mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap 

produktivitas organisasi baik secara langsung  maupun  tidak  langsung.  Dari  sisi  

pekerja,  ketidakpuasan  dapat  menyebabkan  menurunnya prestasi,  menurunnya  

moral  kerja,  dan  menurunnya  tampilan  kerja  baik  secara  kualitatif maupun 

secara kuantitatif.  

Peningkatan kepuasan kerja karyawan pada suatu organisasi tidak bisa 

dilepaskan dari peranan pemimpin dalam organisasi tersebut, seseorang pemimpin 

perusahaan akan mempengaruhi kepuasan kerja pegawai secara keseluruhan pada 

setiap aspeknya, dimana kepuasan kerja pegawai tersebut akan berdampak dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Jika kepuasan kerja pegawai tidak maksimal, maka 

tujuan perusahaan pun tidak akan tercapai secara optimal, namun sebaliknya 

apabila kepuasan kerja pegawai optimal maka tujuan perusahaan pun akan 

tercapai. Hubungan antara karyawan dengan pihak pimpinan sangat penting 

artinya dalam menaikkan produktifitas kerja. Kepuasan karyawan dapat 

ditingkatkan melalui perhatian dan hubungan yang baik dari pimpinan kepada 

bawahan, sehingga karyawan akan merasa bahwa dirinya merupakan bagian yang 

penting dari organisasi kerja (sense of belonging). Apabila seorang pemimpin 

belum mampu membuat kenyamanan atau kepuasan terhadap karyawannya, maka 

dapat juga berakibat buruk pada perusahaan seperti absensi dan labor turn over 

karyawan. 
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Desa Pengangsalan merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan 

Kalitengah, dimana Desa Pengangsalan merupakan satu-satunya desa yang berada 

di wilayah Kecamatan Kalitengah yang Menjadi sentra Home Industry songkok 

AGSA. Hampir semua penduduk yang berjumlah sekitar 1872 Jiwa merupakan 

pengrajin songkok. Mulai dari anak-anak sampai orang tua pun membuat 

songkok. Dapat dikatakan songkok di daerah pengangsalan ini sudah menjadi 

tumpuhan hidup bagi warga masyarakat Desa Pengangsalan. Sejak tahun 1983 

masyarakat mulai mengenal songkok dari salah satu warga yang memulai usaha 

songkok dengan brand milik sendiri. Namun sekarang, hampir semua warga 

sudah memproduksi sendiri songkok tetapi dengan brand milik orang lain dimana 

brand yang diambil yaitu dari daerah Gresik.  

Dalam satu hari saja, tiap orang bisa memproduksi hampir lebih dari 100 

buah songkok. Akan tetapi, belakangan ini sering ditemui bahwa karyawan yang 

memproduksi songkok kurang mempunyai semangat kerja dan kepuasan yang 

tinggi karena ikut bekerja pada pemimpin sudah lama berkecimpung dalam 

produksi songkok. Mereka merasa kurang leluasa dalam berproduksi, karena 

pemimpin banyak menuntut karyawannya untuk menghasilkan produk yang 

benar-benar sesuai dengan keinginan pemimpin itu sendiri, selain itu, karyawan 

merasa kurang dihargai dan tidak jarang jika masukan-masukan dari karyawan 

tidak pernah di dengar oleh pemimpin dan tidak mau membantu ataupun 

berdiskusi dengan karyawan apabila karyawan merasa kesulitan. Sebaliknya, 

pengusaha yang baru atau yang usianya masih muda dapat dengan mudah 

merekrut karyawan-karyawan yang lebih banyak dari lingkungan Desa 
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Pengangsalan. Karyawan yang ikut dengan pengusaha baru merasa mempunyai 

semangat kerja tinggi dan memproduksi banyak songkok karena pemimpin baru 

lebih membaur dengan karyawan dan tidak jarang jika mereka juga memberikan 

motivasi untuk terus lebih baik. Home Industry songkok AGSA ini termasuk 

dalam kategori pengusaha lama yang sudah menekuni usaha songkok dimana 

pemimpin terlalu banyak menuntut terutama dalam batas waktu penyelesaian 

pekerjaan tanpa memberikan penjelasan yang jelas atas pekerjaan karyawan dan 

mendiskusikan setiap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan. Selain itu, 

pimpinan juga tidak pernah memberikan motivasi agar karyawan lebih 

bersemangat dalam bekerja  bahkan sedikitpun pimpinan tidak mau 

mendengarkan setiap masukan-masukan dari karyawan, sehingga karyawan 

kurang nyaman dan merasa kurang dihargai dalam bekerjasama dengan pimpinan 

sehingga memicu keinginan karyawan untuk berpindah ke pengusaha baru dengan 

harapan memperoleh kenyamanan, kepuasan dan tentunya mau diajak bekerja 

sama dan bisa menghargai karyawannya.  

Salah  satu  aspek  yang  mempengaruhi  kualitas  kerja  karyawan  adalah 

kepuasan  kerja,  artinya  dengan  tingkat  kepusan  kerja  yang  tinggi  biasanya  

karyawan  akan memberikan  kontribusi  yang  baik  pada perusahaan dan  begitu  

juga  sebaliknya,  ketika  karyawan  saja  tidak mengalami  kepuasan  maka  

kontribusi  yang  diberikan  kepada  perusahaan tidak memuaskan. Inilah 

kemudian yang menjadikan alasan betapa pentingnya peran pemimpin yang ada 

pada perusahaan  untuk  menerapkan  berbagai  gaya kepemimpinan yang 

mengarah pada peningkatan kepuasan karyawannya. Kepuasan karyawan sangat 

 



5 
 

berpengaruh terhadap kinerja  karyawan itu sendiri. Semakin karyawan merasa 

puas maka kinerja karyawan itu sendiri juga akan meningkat dan banyak 

menghasilkan produk, sehingga perusahaan akan dapat bertahan dalam 

persaingan. Karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung 

jawabnya secara efektif dan efisien.  

Kepuasan kerja karyawan pada Home Industry songkok AGSA ini dengan 

kedisiplinan, moral kerja dan  turnover.  Apabila kedisiplinan, moral kerja dan  

turnover  kecil maka secara relatif kepuasan kerja  karyawan  baik.  Sebaliknya  

jika  kedisiplinan,  moral  kerja  dan  turnover karyawan besar maka kepuasan 

kerja karyawan di perusahaan kurang. Keluar masuk karyawan dapat dijadikan 

salah satu indikator kepuasan kerja karyawan, berikut ini disajikan data keluar 

masuk karyawan (Labor turn over) selama 4 tahun belakangan. 

Tabel 1 
Data Tingkat Labor turn over   

Pada Home Industry songkok AGSA di Desa Pengangsalan  
Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan 

Tahun 2011 s.d 2014 
 

Tahun Jumlah Karyawan Karyawan Keluar Karyawan Masuk LTO (%) 

2011 38 1 0 2,63  

2012 37 0 2 5,40  

2013 39 5 0 12,82  

2014 34 3 0 8,82  

Sumber : Home Industry songkok AGSA di Desa Pengangsalan 

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa selama dua tahun terakhir 

Home Industry songkok AGSA di Desa Pengangsalan menunjukkan bahwa 

jumlah karyawan yang keluar lebih besar dari jumlah karyawan yang masuk. 

Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa perusahaan belum sepenuhnya 
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memberikan jaminan kepuasan kerja para karyawan dalam bekerja diperusahaan, 

sehingga para karyawan berupaya untuk mencari atau mendapatkan pekerjaan 

yang lebih baik dengan seorang pemimpin yang mau mengerti karyawannya. 

Perputaran tenaga kerja atau labor turn over yang tinggi mengindikasikan adanya 

penurunan kepuasan karyawan dalam bekerja diperusahaan. Kepuasan kerja 

karyawan akan menentukan berhasil atau tidaknya suatu tujuan perusahaan serta 

dapat pula membantu pimpinan dalam membuat keputusan.   

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka menarik untuk diteliti 

“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN 

KERJA KARYAWAN PADA HOME INDUSTRY SONGKOK AGSA DI 

DESA PENGANGSALAN KECAMATAN KALITENGAH KABUPATEN 

LAMONGAN”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan pada Home Industry songkok AGSA di 

Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan?  

2. Bagaimana tingkat kepuasan kerja karyawan pada Home Industry songkok 

AGSA di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten 

Lamongan? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berdasarkan perilaku tugas dan perilaku 

hubungan berpengaruh signifikan pada tingkat kepuasan kerja karyawan 
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pada Home Industry songkok AGSA di Desa Pengangsalan Kecamatan 

Kalitengah Kabupaten Lamongan? 

4. Diantara perilaku tugas dan perilaku hubungan manakah yang paling 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja ? 

 

 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah menggunakan subyek 

penelitian yaitu karyawan  Home Industry songkok AGSA di Desa Pengangsalan  

dan gaya kepemimpinan situasional yang meliputi perilaku tugas dan perilaku 

hubungan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Maksud dari penelitian ini adalah untuk : 

a. Mendiskripsikan gaya kepemimpinan pada Home Industry songkok 

AGSA di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten 

Lamongan. 

b. Mendiskripsikan tingkat kepuasan kerja karyawan pada Home Industry 

songkok AGSA di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah 

Kabupaten Lamongan. 

c. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap tingkat kepuasan 

kerja karyawan pada Home Industry songkok AGSA di Desa 

Pengangsalan Kecamatan Kalitengah Kabupaten Lamongan. 
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d. Menganalisis antara perilaku tugas dan perilaku hubungan yang paling 

berpengaruh terhadap kepuasan kerja karyawan pada Home Industry 

songkok AGSA di Desa Pengangsalan Kecamatan Kalitengah 

Kabupaten Lamongan. 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan 

dan informasi dalam menetapkan kebijakan terkait dengan gaya 

kepemimpinan dalam upaya peningkatan kepuasan kerja karyawan. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan 

penelitian dengan topik penelitian yang sama khususnya dalam masalah  

gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja karyawan. 

 

 


