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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam menghadapi persaingan di era global perusahaan dituntut untuk 

bekerja lebih efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan 

perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing dalam rangka 

menjaga kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan merupakan salah satu 

organisasi yang menghimpun orang-orang yang biasa disebut dengan 

karyawan atau pegawai untuk menjalankan kegiatan rumah tangga produksi 

perusahaan. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan yaitu 

memaksimalkan keuntungan dan nilai bagi perusahaan, dan juga untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan.  

Karyawan atau pegawai merupakan unsur terpenting dalam menentukan 

maju mundurnya suatu perusahaan. Untuk mencapai tujuan perusahaan 

diperlukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan dalam perusahaan, dan 

juga harus mampu menjalankan tugas-tugas yang telah ditentukan oleh 

perusahaan. Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan 

kinerja karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan 

akan tercapai. 

Kemampuan karyawan tercermin dari kinerja, kinerja yang baik adalah 

kinerja yang optimal. Kinerja karyawan tersebut merupakan salah satu modal 
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bagi perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga kinerja karyawan adalah 

hal yang patut diperhatikan oleh pemimpin perusahaan. 

Kinerja pada umumnya diartikan sebagai kesuksesan seseorang dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. Kinerja karyawan merupakan hasil kerja yang 

dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan 

kepadanya untuk mencapai target kerja. Karyawan dapat bekerja dengan baik 

bila memiliki kinerja yang tinggi sehingga dapat menghasilkan kerja yang 

baik. Kinerja karyawan merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan 

perusahaan atau organisasi dalam mencapai tujuannya. Untuk itu kinerja dari 

para karyawan harus mendapat perhatian dari para pimpinan perusahaan, 

sebab menurunnya kinerja dari karyawan dapat mempengaruhi kinerja 

perusahaan secara keseluruhan.  

PT.Primissima adalah salah satu produsen tekstil yang berdomisili di 

Medari, Sleman, Yogyakarta. Perusahaan didirikan pada tanggal 22 Juni 1971 

merupakan joint venture antara Pemerintah RI sebesar 730 juta rupiah 

(59,35%) dan Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) sebesar 500 juta 

rupiah (40,65%). Tujuan utama perusahaan pada saat didirikan adalah menjadi 

produsen tekstil untuk memenuhi permintaan bahan baku halus berupa 

Cambrics atau mori dan Grey. Sejalan dengan kebijaksanaan pemerintah 

untuk menggalakkan ekspor komoditas non-migas, PT. Primissima sejak 

tahun 1986 telah melaksanakan ekspor ke Inggris 

(http://eprints.undip.ac.id/9333/. Diakses pada hari Sabtu, tanggal 3 Maret 

2012 pukul 21.00 WIB). 

http://eprints.undip.ac.id/9333/
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Bahan baku yang digunakan pada PT.Primissima dalam proses produksi 

adalah 100% kapas. Kapas tersebut di impor dari negara lain dengan 

mempertimbangkan standar dalam proses produksi dan kualitas kapas yang 

lebih terjamin. Pengadaan kapas dilakukan dengan sistem tender. Tender 

diikuti oleh enam sampai sembilan rekanan yang mewakili negara pengekspor. 

PT.Primissima menawarkan kepada beberapa pemasok kapas mengenai 

spesifikasi kapas yang dibutuhkan. Pemasok yang diwakili beberapa negara 

pengekspor, antara lain: Australia (andy), India (india), Amerika (San Juan 

Valley), Mesir, dan Cina. Setelah pemasok yang berhasil mendapakan tender 

dari PT.Primissima, kemudian memasok kapas yang dipesan selama 1 bulan. 

Pengendalian kualitas memegang peran yang sangat penting dan 

merupakan kegiatan yang sangat perlu dilakukan oleh setiap perusahaan dalam 

proses produksi. Dalam upaya melakukan pengendalian kualitas hasil 

produksi, perusahaan perlu melakukan sistem pengendalian kualitas mulai dari 

bahan baku, proses produksi sampai barang jadi. Data jumlah produksi kain 

grey tahun 2009 sebanyak 5.012.462 meter dan data kecacatan 46.314 meter 

atau 0,93 persen. Kerusakan dalam memproduksi kain dapat disebabkan dari 

kecerobohan karyawan dan usia mesin yang sudah cukup tua. Dengan adanya 

kecacatan kain akibat kecerobohan atau keteledoraan karyawan maka 

mengakibatkan kinerja karyawan menjadi turun. Dengan demikian karyawan 

yang sudah diberi pekerjaan tersebut seharusnya di kerjakan dengan teliti dan 

bertanggungjawab(http://digilib.uns.ac.id/pengguna./php?mn=detail&d_id=18

252. Diakses pada tanggal 12 Mei 2012 pukul 20.00 WIB). 

http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=18252
http://digilib.uns.ac.id/pengguna.php?mn=detail&d_id=18252
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Menurut salah satu pegawai PT.Primissima yaitu bapak Rudi 

mengatakan bahwa “Keberhasilan PT.Primissima dapat dilihat dari beberapa 

faktor, yaitu: (a) pencapaian produksi, (b) pencapaian kualitas kain, (c) 

pencapaian penjualan, (d) laba/rugi perusahaan”. 

Tabel 1: RKAP Bagian Produksi 

Uraian Realisasi 

2010 (1) 

RKAP 2011 

(2) 

Prognosa 

2011 (3) 

Persentase 

(3:1) (3:2) 

Benang 

 

- Jasa Pintal 

 

- Milik Sendiri 

 

Jumlah  

 

    

309.415 

 

1.282.000 

 

    

369.193 

 

2.058.136 

 

 

- 

1.252.910 

 

- 

97,73 

 

- 

60,88 

1.591.414 2.427.329 1.252.910 78,73 51,62 

Grey Jasa Tenun (meter) 

 

- Shuttle 

 

- AJL 

 

Jumlah  

 

 

- 

 

1.710.622 

 

 

- 

 

777.546 

 

 

- 

 

17.647 

 

 

- 

 

 1,03 

 

 

- 

 

 2,27 

1.710.622 777.546 17.647  1,03  2,27 

Grey Milik Sendiri (meter) 

 

- Shuttle 

 

- AJL 

 

Jumlah 

 

 

  7.816.338 

 

  4.717.319 

 

 

8.154.076 

 

7.336.238 

 

 

8.114.047 

 

7.457.812 

 

 

103,81 

 

158,09 

 

  99,51 

101,66 

12.533.657 15.490.314 15.571.858 124,24 100,53 

Jumlah Grey  14.244.279 16.267.861 15.589.505 109,44   95,83 

Sumber: PT.Primissima 2011 

Produksi benang dibandingkan RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran 

Perusahaan) tahun 2011 hanya mencapai 1.252.910 kilogram atau 51,62 

persen. Tidak tercapainya produksi spinning (pemintalan) disebabkan 

keterbatasan bahan baku kapas sehingga mulai bulan maret 2011 produksi 

hanya 20 jam perhari atau selisih 2 jam lebih rendah dari ancaman jam kerja 

produksi. Produksi weaving (pertenunan) hanya 15.589.505 meter atau 95,83 
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persen dari RKAP (Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan) tahun 2011. 

Tidak tercapainya produksi grey disebabkan tidak terealisasinya jas tenun 

karena harga benang yang tinggi sebagai pengaruh kenaikan kapas, adanya 

trouble mesin baik elektrik maupun mekanik, gangguan kompresor dan 

terutama kualitas benang yang belum sesuai harapan. Menurut salah satu 

karyawan PT.Primissima yaitu Intan, mengatakan bahwa “Pada bulan oktober 

sampai desember 2011 bagian produksi mengalami hambatan yaitu bahan 

baku kapas sulit didapatkan, oleh karena itu ada beberapa karyawan yang 

dirumahkan. Kemudian setelah bahan baku sudah tersedia lagi maka karyawan 

yang dirumahkan dipanggil untuk dapat bekerja seperti biasanya”. 

Kepemimpin merupakan salah satu faktor penting karena faktor 

kepemimpinan dapat memberikan pengaruh yang berarti terhadap kinerja 

karyawan karena pimpinan yang merencanakan, menginformasikan, membuat, 

dan mengevaluasi berbagai keputusan yang harus dilaksanakan dalam 

perusahaan tersebut. 

Keberhasilaan suatu perusahaan ditunjang oleh peran dari seorang  

pemimpin dengan gaya kepemimpinan dalam mempengaruhi bawahannya. 

Untuk mewujudkan gaya kepemimpinan yang efektif diperlukan pemimpin 

yang berkualitas dan professional yang mampu memotivasi bawahan agar 

dapat melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan tersebut. Setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang 

berbeda-beda. Dimana gaya pemimpin yang otoriter akan menyebabkan 
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kinerja karyawan terganggu. Sehingga karyawan yang bekerja akan menjadi 

tertekan dan kurang bersemangat untuk bekerja. 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan adalah 

kepuasan kerja karyawan. Ada beberapa hal yang berhubungan dengan 

kepuasan kerja karyawan PT.Primissima yang harus mendapat perhatian yaitu 

masih ditemukannya penempatkan orang yang tidak pada tempatnya yakni 

tidak sesuai dengan jabatan atau kemampuan kerjanya, kurangnya 

penghargaan terhadap karyawan yang berkinerja baik dan uang jam lembur 

terlalu sedikit sehingga beberapa karyawan sering mengambil jam lembur 

untuk menambah penghasilan mereka.  

Menurut salah satu pegawai PT.Primissima yaitu bapak Marno 

menyatakan “Sekitar 5 tahun terakhir ini para karyawan yang berprestasi baik, 

tidak pernah lagi diberi reward dari pimpinan dan sekarang sudah jarang 

adanya pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap bulan tetapi pemeriksaannya 

dilakukan sekitar  3-4 bulan sekali seperti pengontrolan THT, paru-paru dan 

lain-lain”. 

Keadaan yang demikian harus diantisipasi secepatnya karena jika 

seorang karyawan tidak puas biasanya mempunyai motivasi yang rendah. 

Akibatnya dalam bekerjapun mereka biasanya kurang bersemangat, malas, 

lambat bahkan bisa banyak melakukan kesalahan dan lain-lain hal yang 

bersifat negatif seperti kemangkiran, telat masuk kerja dan lai-lain. Menurut 

salah satu pegawai PT. Primissima yaitu ibu Yanti mengatakan “Masih ada 

beberapa karyawan yang datangnya telat dan beberapa orang yang mangkir 
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dari pekerjaan”. Dengan demikian kejadian tersebut maka dapat dikatakan 

bahwa kinerja karyawan menjadi rendah.  

Para pimpinan PT.Primissima sebaiknya mengerti apa yang dibutuhkan 

para karyawan dan mengetahui keinginan-keinginan apa yang membuat 

karyawan puas sehingga dapat meningkatkan kinerjanya. Dimana konsekuensi 

yang harus dijalani karyawan adalah bekerja dengan rajin, disiplin, dan 

semangat dapat memenuhi target yang diinginkan perusahaan sehingga 

karyawan yang bersangkutan akan mendapatkan reward berupa bonus atau 

kenaikan pangkat dari atasan atau perusahaan. Dengan demikian pemimpin 

harus selalu memperhatikan kepuasan kerja karyawannya karena kalau 

karyawannya merasa puas maka yang akan mendapatkan keuntungan adalah 

perusahaannya itu sendiri. 

Faktor lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan adalah 

faktor lingkungan kerja. Lingkungan kerja juga berperan dalam 

mempengaruhi kinerja karyawan. Lingkungan yang dibina dalam perusahaan 

primissima diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan, karena dengan 

lingkungan kerja yang nyaman, aman dan fasilitas karyawan yang terpenuhi 

akan mendorong karyawan untuk melakukan pekerjaan dengan optimal. Untuk 

mewujudkan lingkungan kerja yang kondusif perlu melibatkan pemimpin, 

manajemen dan karyawan itu sendiri.  

Lingkungan kerja di PT.Primissima yang kurang kondusif dapat dilihat 

dari: AC di beberapa ruangan ada yang mati, udara di ruang produksi banyak 

kapas yang beterbangan sehingga karyawan yang bekerja dibagian tersebut 
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harus memakai masker, dibeberapa ruangan masih ada yang pengap sehingga 

menimbulkan bau, dan sesama karyawan harus memiliki hubungan baik ketika 

bekerja atau disaat berkomunikasi. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Dintaranya faktor 

internal antara lain: kemampuan intelektualitas, disiplin kerja, kepuasan kerja 

dan motivasi karyawan. Faktor eksternal meliputi: gaya kepemimpinan, 

lingkungan kerja, kompensasi dan sistem manajemen yang terdapat di 

perusahaan tersebut. Faktor-faktor tersebut hendaknya perlu diperhatikan oleh 

pimpinan sehingga kinerja karyawan dapat optimal. 

Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan, 

Kepuasan Kerja dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 

PT.Primissima di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta”. 

B. Identifikasi Masalah 

Dengan melihat latar belakang yang telah dipaparkan di atas maka 

dapat diidentifikasi beberapa masalah, antara lain: 

1. Ruang kerja karyawan tidak nyaman. 

2. Keterbatasan bahan baku kapas, produk spinning tidak tercapai. 

3. Mesin produksi sudah tua banyak kerusakan produksi. 

4. Masih perlunya bahan baku berkualitas yang di impor dari negara lain.  

5. Kinerja karyawan belum optimal. 

6. Kepuasan kerja karyawan belum optimal. 

7. Rencana produksi tidak (belum) tercapai atau turun. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, ada 

beberapa faktor produksi. Faktor-faktor tersebut antara lain: tanah, tenaga 

kerja, modal, dan skill. Di dalam penelitian ini, penulis membatasi untuk 

mengungkap faktor kinerja karyawan (sumber daya manusia). Faktor-faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu: faktor internal dan faktor 

eksternal. Maka penelitian ini dibatasi pada pengaruh gaya kepemimpinan, 

kepuasan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT.Primissima di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. 

D. Rumusan Masalah 

Dari batasan masalah yang ada, maka dapat dirumuskan masalah 

penelitian. Yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

PT.Primissima? 

2. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT.Primissima? 

3. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT.Primissima? 

4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan lingkungan 

kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PT.Primissima? 
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E. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang hendak 

dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

PT.Primissima. 

2. Mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT.Primissima. 

3. Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

PT.Primissima. 

4. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan lingkungan 

kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PT.Primissima. 

F. Manfaat Hasil Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian 

atau referensi bagi mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dan dapat 

digunakan sebagai bahan penelitian sejenis. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1) Sebagai sarana untuk menambah wawasan, pengetahuan dan 

pengalaman serta mengamati secara langsung dunia bisnis dan 

perusahaan. 

2) Sebagai alat untuk mengimplementasikan teori-teori yang diperoleh 

selama kuliah. 
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b. Bagi PT.Primissima 

1) Sebagai  harapan yang dapat menjadi suatu bahan evaluasi terhadap 

pelaksanaan kegiatan sumber daya manusia dan berguna sebagai 

masukan bagi perusahaan yang bersangkutan dimasa yang akan 

datang. 

2) Sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan-keputuasn 

tingkat manajerial untuk menentukan langkah-langkah dalam 

meningkatkan kepuasan karyawan di masa yang akan datang. 


