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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu aset penting 

organisasi yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Saat ini, banyak 

organisasi yang telah menyadari pentingnya memelihara sumber daya 

manusia untuk mencapai tujuan. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, 

maka perusahaan harus melakukan berbagai upaya yang dapat 

meningkatkan kinerja karyawannya. 

Kinerja karyawan diukur dengan menggunakan penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja karyawan digunakan perusahaan untuk mengetahui 

apakah aktifitas dan output yang dihasilkan sudah sesuai dengan tujuan 

perusahaan. Penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui sampai sejauh 

mana tujuan perusahaan itu sudah dapat tercapai dalam kurun waktu atau 

periode yang sudah di tentukan oleh perusahaan. 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain 

kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja. Peran pimpinan dalam suatu 

perusahaan sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi atau 

perusahaan. Berbagai upaya dilakukan seorang pimpinan untuk 

memengaruhi karyawan agar dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan 

konsep yang telah ditentukan. 

Tholib (2005) mengemukakan bahwa lingkungan kerja dapat 

menciptakan hubungan kerja yang mengikat antara orang-orang yang ada 



2 
 

 
 

dalam lingkungannya. Meskipun pegawai diberikan rangsangan yang layak, 

kinerja karyawan bisa menjadi jelek apabila lingkungan kerjanya diabaikan. 

Oleh karena itu hendaknya diupayakan agar lingkungan kerja harus baik dan 

kondusif karena lingkungan kerja yang baik dan kondusif akan membuat 

pegawai merasa betah diruangan, merasa senang, bersemangat 

melaksanakan kegiatan atau tugasnya.  

Namun sebaliknya jika lingkungan kerjanya tidak baik maka pegawai 

merasa tidak betah berada di ruangan kerjanya dan akan menimbulkan 

perasaan malas serta tidak bersemangat untuk melakukan tugas-tugas 

diruangannya. Menyadari akan peranan dan kedudukan manusia sangat 

penting didalam menentukan keberhasilan sebuah organisasi, maka tingkat 

semangat kerja pegawai yang tinggi sangat diperlukan oleh setiap organisasi 

dalam mencapai tujuannya. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai, lingkungan kerja turut 

mempengaruhi kinerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada 

disekitar pegawai yang dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan 

tugas-tugas yang dibebankan, Misalnya kebersihan, musik, penerangan, 

udara, keamanan dan kebisingan (Nitisemito, 1999). Kartono (2000), 

menjelaskan bahwa lingkungan kerja didefinisikan sebagai kehidupan sosial 

psikologis dan fisik dalam organisasi yang berpengaruh terhadap kinerja 

dalam melakukan tugas-tugasnya. Dale (1993), mengemukakan bahwa 

lingkungan kerja yang menyenangkan menjadi pendorong bagi pegawai 

untuk menghasilkan kinerja puncak. 
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Kepemimpinan merupakan tulang punggung perkembangan 

organisasi, karena tanpa adanya kepemimpinan yang baik akan sulit 

beradaptasi dengan perubahan yang sedang dan terus terjadi di dalam 

maupun di luar organisasi. Pembahasan tentang kepemimpinan tidak bisa 

terlepas dari ilmu manajemen. Sukses tidaknya suatu tujuan organisasi 

sangat ditentukan dari bagaimana pemimpin membawa organisasi tersebut 

(Rivai dan Basri 2005:14). 

Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk 

mempengaruhi kelompok menuju pencapaian sasaran (Robbins, 2006:432). 

Bagi suatu organisasi, kepemimpinan diharapkan mampu memberikan 

kontribusi postif bagi organisasi agar mampu bertahan dan terus 

berkembang di dunia yang syarat akan persaingan. Upaya untuk 

melaksanakan aktivitas kegiatannya, para pemimpin mempunyai masing-

masing gaya tersendiri dalam mempengaruhi dan mengarahkan karyawan 

maupun anggotanya, dengan harapan berusaha mencapai tujuan organisasi 

melalui pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan sebelumnya.  

Karena setiap permasalahan yang dihadapi setiap organisasi berbeda-

beda, maka pemimpin dituntut mampu menerapkan gaya kepemimpinan 

yang berbeda pula sesuai dengan tujuan yang diharapkan tiap masing-

masing organisasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, suatu 

organisasi perlu melakukan peningkatkan kinerja sumber daya manusia 

yang dimiliki. Penilaian akan kinerja seorang pemimpin dapat dilihat 

melalui proses kerja dan kinerja karyawannya. 
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Selain hasil kerja, kinerja juga menggambarkan tentang proses 

berlangsung pekerjaan. Seperti yang dijelaskan Wibowo (2007:7) bahwa 

kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil yang dicapai dari 

pekerjaan tersebut. Pencapaian kinerja secara maksimal oleh karyawan 

dapat memberikan dukungan terhadap upaya pencapain tujuan perusahaan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang.  

Upaya untuk memaksimalkan pencapaian kinerja para karyawan 

menjadi titik awal atas upaya perusahaan untuk memaksimalkan potensi 

yang dimiliki perusahaan sehingga dapat tumbuh dan berkembang sesuai 

dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Melalui analisis pencapaian 

kinerja karyawan maka dengan sendirinya dapat memberikan dukungan 

dalam menetapkan kebijakan secara tepat terkait dengan memaksimalkan 

potensi yang dimiliki para karyawan. 

Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan merupakan salah satu 

perusahaan yang memproduksi rokok kretek maupun filter yang memiliki 

aktivitas produksi secara kontinu. Aktivitas produksi pada perusahaan 

selama ini menggunakan sistem produksi menggunakan mesin dan manual, 

dimana para karyawan bagian produksi memiliki tugas pekerjaan yang telah 

ditetapkan sehingga aktivitas produksi dapat berjalan sesuai dengan 

ketentuan.  

Kondisi ini didukung oleh jenis kepemimpinan yang ditetapkan oleh 

perusahaan, dimana selama ini pimpinan menetapkan kebijakan tidak 

melakukan interaksi dengan karyawan, jadi karyawan tidak diberikan 
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kesempatan secara langsung untuk membahas setiap permasalahan yang 

terjadi, keputusan manajemen menjadi hal wajib yang harus dilakukan oleh 

karyawan. 

Apabila dikaitkan dengan kondisi lingkungan kerja menunjukkan 

bahwa selama ini karyawan merasa terganggu dengan kondisi yang terdapat 

diperusahaan. Suara mesin, dan aktivitas karyawan tidak sesuai dengan 

harapan karyawan. Kondisi kerja yang padat juga mengganggu aktivitas 

yang dilakukan karyawan diperusahaan, dimana banyak aktivitas produksi 

dilakukan dilantai dengan meja yang digunakan over load sehingga aktivitas 

produksi tidak dapat dilakukan secara maksimal.  

Kondisi ini menjadikan pencapain kinerja karyawan tidak dapat secara 

maksimal, hal ini secara lengkap dapat ditunjukkan dari pencapaian kinerja 

yang mengalami penurunan.  

Tabel 1.1 

Jumlah Produksi Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan 

Tahun 2015 (Dalam Pack) 

Triwulan Jumlah  

(dalam pack) 

Persentase 

Penurunan 

Rata produksi 

karyawan/hari 

I 

II 

III 

IV 

806.350 

714.550 

711.000 

704.200 

- 

11,39% 

0,49% 

0,95% 

169,5 

150,2 

149,4 

148,0 

 Sumber: Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan 

 

Berdasarkan tabel 1.1 terlihat bahwa adanya penurunan jumlah 

produksi setiap triwulannya. Rata – rata hasil produksi selama 4 triwulan 

diperoleh sebesar 734.025 pack. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan setiap harinya mampu menghasilkan 154,3 pack perhari. Rata – 
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rata produksi selama 4 triwulan dapat dijadikan sebagai acuan dalam 

menentukan produksi minimum yang berkaitan dengan target produksi. 

Penurunan yang terlihat pada tabel 1.1 sangat dipengarui oleh kebijakan 

perusahaan yang mempertimbangkan aspek permintaan pasar dan juga 

kinerja karyawan. Kebijakan perusahaan akan menetapkan target produksi 

yang dapat ditentukan berdasarkan kinerja karyawan dari rata – rata 

produksi yang disebutkan diatas.  

Kinerja setiap karyawan mampu menghasilkan 169.5 pack perhari 

pada triwulan I sedangkan pada triwulan II, III, IV berturut – turut adalah 

150.2, 149.2, 148 pack perharinya. Hal ini menunjukkan adanya indikasi 

terjadinya penurunan pencapaian kinerja karyawan. Penurunan jumlah 

produksi harus dijadikan bahan evaluasi terkait dalam upaya untuk 

peningkatan kinerja karyawan. Berdasarkan latar belakang penelitian maka 

judul dalam penelitian ini yaitu: Pengaruh Kepemimpinan dan 

Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Perusahaan 

Rokok Surya Alami Pamekasan. 

B. Rumusan Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepemimpinan, lingkungan kerja dan kinerja karyawan pada 

Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan? 
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2. Apakah kepemimpinan dan lingkungan kerja berpengaruh secara 

bersama – sama dan siginifikan terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan? 

3. Variabel mana yang paling berpengaruh signifikan antara variabel 

kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini dilakukan untuk membatasi seberapa luas 

jangkauan penelitian yang akan dilakukan sehingga objek yang diteliti 

menjadi lebih fokus dan jelas. Dalam penelitian diberikan beberapa batasan 

yaitu : 

1. Teori kinerja yang digunakan yakni teori As’ad yang meliputi kualitas 

yang dihasilkan, kuantitas yang dihasilkan, waktu kerja dan 

kemampuan kerja sama 

2. Teori kepemimpinan yang digunakan yakni teori Robbins yang 

meliputi pelaksanaan tugas, memberi dukungan, mengutamakan hasil 

daripada proses dan memberi petunjuk 

3. Teori lingkungan kerja yang digunakan yakni teori Sedarmayanti yang 

meliputi penerangan, suhu udara, suara bising, penggunaan warna, 

ruang gerak yang diperlukan, keamanan kerja dan hubungan karyawan 

4. Karyawan yang bekerja pada bagian produksi yang berjumlah 61 

responden serta sudah bekerja minimal 1 tahun.   
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D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kepemimpinan, lingkungan kerja dan kinerja

karyawan pada Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan.

2. Untuk mengetahui pengaruh antara kepemimpinan dan lingkungan kerja

secara bersama – sama dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada

Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan.

3. Untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh signifikan

antara variabel kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja

karyawan pada Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan

E. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, antara lain: 

1. Bagi Perusahaan Rokok Surya Alami Pamekasan

Sebagai bahan kontribusi bagi manajemen dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawan dengan menetapkan kebijakan terkait 

dengan penetapan kepemimpinan dan menciptakan kondisi lingkungan 

kerja yang sesuai dengan harapan karyawan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti 

permasalahan yang sama yaitu terkait dengan kepemimpinan dan 

lingkungan kerja dalam rangka peningkatan kinerja karyawan. 


