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  BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan bagian penggerak dari perusahaan yang 

memiliki potensi berkembang dan secara aktif mendorong produktifitas dalam 

memenuhi tujuan perusahaan. Apabila dalam suatu perusahaan dengan banyak 

karyawan mengalami gangguan produktivitas dan kesehatan, maka tujuan 

perusahaan dapat terganggu. Gangguan yang dimaksud meliputi beberapa hal, 

diantaranya tidak ada gairah kerja karyawan yang dapat menyebabkan produktivitas 

menurun, sebagai akibat rutinitas yang terus menerus yang berakibat pada 

kebosanan dan ketidakpuasan kerja. Mengelola karyawan tidak hanya sekedar 

memberi diskripsi pekerjaan dan peraturan yang harus dipatuhi saja, tetapi perlu 

adanya hubungan yang sinergis antara perusahaan dengan karyawan untuk 

mencapai tujuan perusahaan.  

Dalam suatu organisasi, kinerja karyawan selalu tergantung pada pimpinan, 

bila pimpinan tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tugas-tugas yang 

sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik. Suatu organisasi 

membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan 

mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Jadi, seorang pemimpin 

atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat 

memberi pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah tujuan 

organisasi. Kepemimpinan (leadership) menurut Robbins (2015:249) adalah 



2 
 

 
 

kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian 

sebuah tujuan yang ditetapkan. 

Disisi lain, karyawan bekerja dengan harapan akan memperoleh upah/gaji 

yang dapat untuk memenuhi kebutuhannya. Disamping pemenuhan kebutuhan 

pokok, pemenuhan kebutuhan akan kondsi kerja yang kondusif dan penghargaan 

oleh atasan terhadap prestasi kerja juga harus menjadi prioritas yang sesuai dengan 

prinsip keadilan sehingga bisa memotivasi kerja mereka. Kurangnya perhatian akan 

kondisi kerja di perusahaan tersebut membuat para karyawan kurang optimal dalam 

bekerja sehingga mengakibatkan turunnya prestasi kerja. Dengan seringnya 

pegawai mendapatkan motivasi kerja untuk melakukan pekerjaannya dengan baik, 

akan meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja yag diinginkan, karena kuat 

lemahnya dorongan atau motivasi kerja seseorang akan menentukan besar kecilnya 

kepuasan kerja (Moh. As’ad, 2005:45). 

Setiap kegiatan yang dilakukan oleh seseorang didorong oleh suatu 

kekuatan dalam diri orang tersebut, kekuatan pendorong inilah yang disebut 

motivasi. Motivasi kerja karyawan dalam suatu organisasi dapat dianggap 

sederhana dan dapat pula menjadi masalah yang kompleks, karena pada dasarnya 

manusia mudah untuk dimotivasi dengan memberikan apa yang menjadi 

keinginannya. Bila seseorang termotivasi, ia akan berusaha berbuat sekuat tenaga 

untuk mewujudkan apa yang diinginkannya sehingga para individu yang 

termotivasi akan bertahan cukup lama dengan tugasnya untuk mencapai tujuan 

mereka. Menurut Robbins (2015:129) motivasi kerja adalah proses yang 
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menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk 

mencapai tujuan. 

Perilaku pemimpin dan motivasi merupakan faktor penting yang dapat 

mempengaruhi kepuasan kerja.  Kepuasan kerja (job satisfaction) menurut Robbins 

(2015:46) adalah suatu perasaan positif tentang pekerjaan yang dihasilkan dari 

suatu evaluasi dari karakteristiknya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaannya yang dapat terlihat dari sikap karyawan terhadap 

pekerjaan dan segala sesuatu di lingkungan pekerjaannya. Seseorang yang 

mempunyai tingkat kepuasaan kerja yang tinggi akan cenderung menunjukkan 

sikap positif terhadap pekerjaannya. Selain itu, kepuasan kerja yang tinggi dapat 

memberikan keuntungan nyata baik bagi pekerja itu sendiri maupun bagi 

manajemen dan organisasi. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ismail dan Rahmawati 

(2014) ada beberapa gejala atau respons yang mengarah kepada permasalahan 

kepuasan kerja karyawan yaitu karyawan yang sering tidak hadir tanpa alasan 

(absen), pulang pada waktu kerja dan terlambat masuk kerja, semangat kerja yang 

rendah dan tingginya keluhan baik dari karyawan maupun dari pengguna pelayanan 

mereka. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh  Robbins (2015) 

bahwa ada hubungan negatif antara kepuasan kerja dan absen. Karyawan yang 

merasa tidak puas dengan pekerjaannya akan cenderung meninggalkan 

pekerjaannya, karyawan yang tidak puas akan memiliki tingkat ketidakhadiran 

yang tinggi dibandingkan dengan karyawan yang merasa puas dengan 

pekerjaannya.  
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Berdasarkan data yang didapatkan dari PT. Assist Software Indonesia 

Pratama (Pusat) terlihat bahwa tingkat kehadiran karyawan masih belum sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh perusahaan walaupun sudah mencapai hasil 

yang cukup memuaskan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat data berikut ini :  

 Tabel 1.1 Rata-rata Tingkat Kehadiran Karyawan PT. Assist Software 

Indonesia Pratama (Pusat) Tahun 2012-2016 

Tahun 

Jumlah rata-rata 

hari kerja/tahun 

Jumlah kehadiran 

rata-rata/tahun 

Tingkat kehadiran 

rata-rata/tahun 

2012 
270 249 92,2 % 

2013 270 237 
87,7 % 

2014 270 241 
89,2 % 

2015 270 247 
91,4 % 

2016 270 250 
92,5 % 

 Sumber: Personalia PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat) 

Tabel 1.1 Data di atas menunjukkan bahwasanya jumlah hari kerja rata-

rata/tahun pada PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat) lebih rendah dari 

standar hari kerja yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan yang menetapkan 

standar rata-rata hari kerja adalah 270 hari kerja, walaupun sebenarnya cukup baik 

dan cenderung meningkat, data tersebut masih belum sesuai dengan standar yang 

ditetapkan perusahaan, dengan semakin meningkatnya persentase kedisiplinan 

tersebut diharapkan terus meningkat sehingga mendekati angka 100%, hal ini tidak 
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terlepas dari tingkat pengawasan yang tinggi yang dilakukan pimpinan perusahaan.  

Kondisi tersebut dapat dijadikan salah satu indikator bahwa karyawan memiliki 

kepuasan yang rendah terhadap pekerjaannya. Sebuah studi menemukan bahwa 

ketika seorang karyawan memiliki kinerja yang buruk maka hal ini tentunya 

dipengaruhi oleh pemimpin dan begitu juga sebaliknya, ketika karyawan 

melakukan pekerjaan dengan baik maka hal ini karena perhatian yang diberikan 

oleh pemimpin kepada karyawan (Robbins: 2015).  

Hubungan antara kepuasan kerja dengan perputaran pekerja lebih kuat 

dibandingkan dengan hubungan antara kepuasan kerja dan absen. Saat seorang 

pekerja dihadapkan dengan pekerjaan yang tidak diinginkan, maka pekerja akan 

lebih mungkin beralih pada perputaran kerja disaat banyak peluang pekerjaan 

karena para pekerja juga menilai lebih mudah untuk berpindah pekerjaan.(Robbins: 

2015). Dengan demikian, kepuasan kerja tidak hanya tercermin melalui tingkat 

kehadiran (absen) karyawan akan tetapi juga bisa tercermin melalui melalui Tingkat 

Labour Turn Over pada suatu perusahaan.  
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Tabel 1.2 Jumlah Labour Turn Over karyawan 

Tahun 2012-2016 

No Tahun 

Jumlah 

karyawan 

awal tahun 

Masuk Keluar 

Jumlah 

karyawan 

akhir tahun 

LTO 

(%) 

1 
2012 38 0 5 33 14 

2 
2013 33 2 0 35 0 

3 
2014 35 6 3 38 8 

4 
2015 38 4 2 40 5 

5 
2016 40 2 4 38 5 

Sumber: Personalia PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat) 

Tabel 1.2 menunjukkan data tingkat perputaran karyawan selama lima 

tahun terakhir pada PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat), bahwa tingkat 

perputaran karyawan di perusahaan tersebut berfluktuasi dari tahun ke tahun serta 

mengindikasikan mengalami kenaikan dan penurunan tingkat perputaran yang 

begitu signifikan dari tahun ke tahun. Besarnya persentase dari tingkat perputaran 

karyawan tersebut memberikan dugaan atas ketidakpuasan  yang dialami karyawan 

dalam bekerja pada perusahaan tersebut, hal ini sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Supriyanto dalam Ridlo (2012) bahwa Turnover pada 

perusahaan dipengaruhi oleh faktor kepuasan kerja dan keterkaitan terhadap 
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organisasi. Menurut Robbins (2005) Karyawan yang mengalami kepuasan kerja 

akan meningkatkan produktivitas karyawan  serta tidak akan meninggalkan 

organisasi atau keinginan untuk mangkir dari pekerjaannya.  

Penjelasan-penjelasan di atas telah memperlihatkan bagaimana pentingnya 

faktor kepemimpinan dan motivasi terhadap kepuasan kerja. Baik secara teoritis 

maupun empiris menunjukkan bahwa adanya hubungan yang erat antara 

kepemimpinan dan motivasi dengan kepuasan kerja. Implikasinya, apabila 

kepemimpinan dan motivasi di perusahaan diperhatikan dengan baik oleh pimpinan 

akan mendorong tingginya kepuasan kerja karyawan perusahaan. Alasan-alasan 

logis tersebut menjadi dasar yang kuat bagi peneliti untuk mengkaji hubungan-

hubungan yang terjadi di dalamnya. Dari latar belakang dan permasalahan yang 

ada, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:“Pengaruh 

Kepemimpinan Dan Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan PT. 

Assist Software Indonesia Pratama (pusat)” 

B. Rumusan Penelitian 

Dari uraian-uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah diatas 

maka penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana deskripsi kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja, pada 

karyawan PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat)? 

2. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Assist Software Indonesia Pratama (pusat)? 

3. Apakah ada pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan PT. 

Assist Software Indonesia Pratama (pusat)? 
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4. Apakah ada pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kepuasan 

kerja karyawan PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat)? 

C. Batasan Penelitian 

1. Kepemimpinan menggunakan teori Terry dan indikator kepemimpinan 

menggunakan pendapat menurut Siagian 

2. Teori Motivasi Kerja menggunakan pendapat dari Luthans dengan indikator 

Motivasi Kerja menurut  herzberg. 

3. Teori Kepuasan Kerja dan indikator kepuasan Kerja menggunakan pendapat 

dari Handoko. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kepemimpinan, motivasi kerja, kepuasan kerja, 

pada karyawan PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat)? 

2. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat)? 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan 

PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat)? 

4. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap 

kepuasan kerja karyawan PT. Assist Software Indonesia Pratama (pusat)? 
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat berupa: 

1. Bagi perusahaan, sebagai bahan pertimbangan untuk mengatasi

permasalahan kepuasan kerja karyawan yang terjadi pada perusahaan

tersebut.

2. Bagi peneliti lanjutan, sebagai refrensi pengetahuan mahasiswa tentang

Kepemimpinan, Motivasi kerja, Kepuasan kerja dan dapat dijadikan sebagai

pembanding untuk penelitian pada bidang yang sama.


