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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Di era kompetisi global setiap perusahaan dihadapkan pada tingkat 

persaingan yang semakin tajam. Untuk menghadapi persaingan tersebut, 

perusahaan harus memiliki keunggulan kompetitif tertentu dibanding dengan 

pesaing lainnya. Perusahaan yang memiliki keunggulan kompetitif umumnya 

memiliki sumber-sumber yang dapat diandalkan dalam rangka memenangkan 

persaingan. Salah satu sumber tersebut adalah sumber daya manusia.  

Sumber daya manusia merupakan hal yang sangat penting dalam 

pencapaian tujuan perusahaan. Sumber daya manusia yang berkualitas 

merupakan kekayaan (asset) yang tidak ternilai bagi perusahaan, karena itu 

perusahaan harus dapat mengelola dan memelihara sumber daya yang telah 

dimiliki sehingga meraka dapat menjalankan peranannya untuk dapat ikut 

berkonstribusi kearah pencapaian tujuan organisasi. Selain itu, kelangsungan 

hidup perusahaan tergantung pada sejauh mana perusahaan mampu 

memanfaatkan peluang dan mengatasi ancaman dari luar organisasi dengan 

memanfaatkan segala potensi dari sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan.  

Produktivitas kerja karyawan yang tinggi merupakan tujuan perusahaan 

yang paling utama mencari keuntungan atau laba, maupun untuk kelangsungan 

hidup perusahaan itu sendiri. Perusahaan membutuhkan sumber daya potiansial 

baik pemimpin maupun karyawan pada pola tugas dan pengawasan yang 
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merupakan penentu tercapainya tujuan perusahaan, dengan kata lain 

produktivitas. pengaruh pemimpin merupakan salah satu aspek terpenting 

kepemimpinan dalam kaitannya dengan efektivitas kerja karyawan, 

kepemimpinan mencakup usaha perubahan organisasi dengan menciptakan visi 

dan lingkungan yang memotivasi para karyawan untuk lebih berprestasi dalam 

bekerja yang pada akhirnya peningkatan pada produktivitas kerja. 

Keberadaan pemimpin dalam perusahaan atau organisasi merupakan hal 

yang sangat penting karena merupakan tulang punggung dan memiliki peran 

strategis dalam mencapai tujuan organisasi. Pemimpin efektif akan dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, tidak  hanya ditunjukkan dari kekuasaan 

yang dimiliki tetapi juga ditunjukkan dari sikap atasan memotivasi karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya. Salah satu hal terpenting dari kepemimpinan 

adalah bagaimana seorang pemimpin dapat memengaruhi karyawannya untuk 

dapat membantu dalam pencapaian tujuan organisasi yaitu melalui gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang tepat dapat menimbulkan semangat 

kerja karyawan sehingga diharapkan mau dan besedia mengerahkan segenap 

kemampuannya yang terbaik untuk kepentingan organisasi. Gaya 

kepemimpinanan adalah suatu pola perilaku yang konsisten yang kita tunjukkan 

dan sebagai yang diketahui pihak lain ketika berusaha mempengaruhi kegiatan 

orang lain. 

Selain itu faktor lingkungan juga ikut mempengaruhi tingkat 

produktivitas karyawan dalam bekerja. Dengan menciptakan lingkungan kerja 

yang nyaman dan sehat maka akan memberikan semangat dan gairah kerja 
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kepada setiap tenaga kerja untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya 

dalam organisasi. Sebagaimana dikatakan oleh isyandi (2004) dalam (Nuraini, 

2013 : 97) bahwa lingkungan kerja merupakan sesuatu yang ada dilingkungan 

para pekerja yang dapat memengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas, seperti 

temperatur, kelembaban, ventilasi, penerangan dan kegaduhan, kebersihan 

tempat kerja dan memadainya atau tidaknya alat-alat perlengkapan kerja. 

Masalah organisasi saat ini adalah bagaimana suatu perusahaan dapat 

tumbuh dan berkembang didunia bisnis baik skala nasional maupun 

internasional. Tantangan utamanya adalah selain harus memiliki sumber daya 

yang berkualitas perusahaan juga harus mempunyai  kepemimpinan yang 

berfungsi sebagai motor penggerak dalam organisasi ke arah pencapaian tujuan 

yang telah ditetapkan, serta didukung dengan adanya lingkungan kerja yang 

kondusif, Lingkungan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan sehat kepada 

setiap karyawan saat bekerja. Mulyadi (2015 : 103), apabila hubungan industrial 

antara atasan dengan bawahan, antara atasan dengan atasan, dan antara 

karyawan dengan karyawan menunjukkan adanya hubungan industrial yang baik 

selalu berkomunikasi dengan baik, dan didukung dari lingkungan kerja yang 

bersifat fisik antara lain, penerangan ruangan, pendingin ruangan, serta 

kebersihan ruangan dan lain sebagainya, semua ini akan mendukung untuk 

meningkatkan produktivitas karyawan. 

Suatu perusahaan akan mengalami kesulitan dimasa yang akan datang 

jika apa yang menjadi kebutuhan karyawannya kurang diperhatikan. Salah satu 

dari hasil kesulitan tersebut adalah dapat berupa turunnya semangat kerja 
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karyawan yang akhirnya berakibatnya pada penurunan kinerja yang disebut 

produktivitas. Karena itu selain diperlukan peran pemimpin dalam organisasi 

juga lingkungan kerja yang harus diperhatikan yang nantinya baik secara 

langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi setiap aktivitas kerja 

karyawan. Pada saat apa yang menjadi kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi 

maka seorang karyawan akan merasa termotivasi dan adanya keinginan untuk 

bekerja lebih baik sehingga diharapkan produktivitas kerja karyawan pun ikut 

meningkat. 

Dalam upaya untuk meningkatkan produktvitas karyawan tersebut 

banyak hal yang bisa dilakukan perusahaaan antara lain dengan adannya peran 

pemimpin melalui gaya kepemimpinan yang tepat untuk dapat mengajak, 

membujuk, membimbing serta mengarahkan setiap bawahannya yang pada 

akhirnya menimbulkan semangat kerja pada karyawan agar mau meningkatkan 

produktivitas kerjanya dalam pencapaian tujuan perusahaan. Disamping itu 

faktor lingkungan juga menentukan tingkat produktivitas seseorang, kualitas 

lingkungan kerja yang serasi dan aman akan memberikan semangat kerja untuk 

memperoleh hasil kerja yang maksimal. 

PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang merupakan perusahaan 

yang bergerak di bidang produksi beton yaitu produksi tiang pancang yang 

berada di desa Rimbo Panjang Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. Yang 

berdiri sejak 2007 selama beberapa tahun terakhir tingkat produktivitas 

karyawan bagian pabrik mengalami kondisi yang berfluktuasi dan bahkan 

menurun selama beberapa tahun terakhir. Untuk melihat tingkat produktivitas 
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kerja karyawan bagian pabrik pada PT Multiguna Precast Mandiri di Kecamatan 

Rimbo Panjang dapat dilihat pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 :  Tingkat Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Pabrik pada PT         

Multiguna Precast Mandiri  Rimbo Panjang 2012-2016 

 

Tahun 
Jumlah 

Karyawan 

Target Produksi 

(Batang) 

Realisasi 

Produksi  

(Batang) 

Produktivitas / 

Orang / 

Tahun (%) 

2012 42 3200 2950 70,23 

2013 45 3500 3380 75,11 

2014 51 4000 3875 75,98 

2015 54 4500 4250 78,70 

2016 56 4500 4145 74,01 

Sumber : PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang 2016 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dalam lima tahun terakhir 

produktivitas kerja karyawan bagian pabrik pada PT Multiguna Precast Mandiri 

Rimbo Panjang menunjukkan adanya perubahan pasang surut atau berfluktuasi. 

Dimana pada tahun 2012 tingkat produktivitas karyawan sebesar 70,23%. Pada 

tahun 2013 produktivitas karyawan meningkat sebesar 75,11%. Kemudian pada 

tahun 2014 tingkat produktivitas sebesar 75,98%. Pada tahun 2015 tingkat 

produktivitas mengalami kenaikan menjadi 78,70%. Dan selanjutnya di tahun 

2016 produktivitas mengalami penurunan drastis menjadi 74,01% dengan 

jumlah karyawan yang selalu mengalami pertambahan setiap tahunnya. 

Dilihat dari data perkembangan produktivitas tenaga kerja yang ada pada 

PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang dari tahun 2012-2016 produksi 

yang dicapai tidak sesuai dengan target perusahaan. Penurunan produktivitas 
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kerja ini dapat disebabkan oleh banyak faktor. Nitisemito (2008 : 72), 

mengungkapkan bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

banyak sekali faktor yang mempengaruhinya antara lain: Lingkungan kerja, 

proses seleksi, pengawasan kerja, kepemimpinan, kompensasi, dan disiplin 

kerja. 

Berdasarkan survey yang dilakukan penulis pada PT Multiguna Precast 

Mandiri Rimbo Panjang diduga yang menjadi penurunan produktivitas kerja 

karyawan bagian pabrik antara lain faktor kepemimpinan dan lingkungan kerja. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu karyawan PT 

Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang bagian pabrik bahwa masih 

kurangnya pengawasan yang dilakukan pimpinan terhadap karyawannya, ini 

terlihat dari jarangnya pimpinan turun langsung ke lapangan memantau langsung 

kondisi kerja karyawannya dikarenakan pimpinan yang jarang berada di kantor. 

Selain itu pada pola kepemimpinan PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo 

Panjang pemimpin cenderung memberikan kebebasan kepada karyawannya 

dalam penyelesaian tugas-tugas yang dibebankan kepadanya, disini karyawan 

tidak terlalu ditekan dan pimpinan tidak peduli selama proses pekerjaan itu 

berlangsung yang ia inginkan hanya hasil dari yang mereka kerjakan. Namun 

sebagai akibat dari kurangnya pengawasan yang dilakukan pimpinan tersebut 

membuat karyawan bekerja tidak lagi sesuai dengan standar-standar kerja yang 

ditetapkan perusahaan,  mereka bekerja justru hanya mengikuti dari keinginan 

dan kehendak masing-masing. 
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Kemudian masih terdapat lingkungan kerja yang kurang kondusif. 

Kondisi fisik PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang bagian Pabrik, 

Terdapatnya kantor yang berada  ditengah-tengah pabrik, adanya mesin-mesin 

yang beroperasi di pabrik  membuat suasana disekitarnya menjadi panas, 

kebisingan dari suara mesin/alat pabrik yang cukup mengganggu kenyamanan, 

menyebabkan kesalahan komunikasi dan kurangnya konsentrasi dalam 

melakukan pekerjaan, selain itu diketahui banyak karyawan yang tidak memakai 

perlengkapan safety dalam bekerja. Sedangkan secara non fisik lingkungan kerja 

tersebut berupa rekan-rekan kerja yang menyenangkan, hubungan antara  

karyawan baik, namun hubungan antara atasan dengan bawahan dirasa kurang 

lancar karena pimpinan yang jarang berada di tempat serta jarangnya melakukan 

pengawasan secara langsung kepada karyawan, sehingga kurangnya koordinasi 

dari pimpinan menyebabkan hubungan antara atasan dan bawahan kurang baik.  

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka penulis 

tertarik melakukan penelitian ini dengan judul mengenai : “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Dan Lingkungan Kerja Terhadap Produktivitas Kerja 

Karyawan Pada PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang”  
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Apakah secara parsial gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo 

Panjang? 

2. Apakah secara parsial lingkungan kerja berpengaruh terhadap produktivitas 

kerja karyawan pada PT Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang? 

3. Apakah secara simultan gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja 

berpengaruh terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Multiguna 

Precast Mandiri Rimbo Panjang? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin capai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT Multiguna Precast 

Mandiri Rimbo Panjang. 

2. Untuk mengetahui secara parsial pengaruh lingkungan kerja terhadap 

produktivitas kerja karyawan pada PT Multiguna Precast Mandiri 

Rimbo Panjang. 

3. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh gaya kepemimpinan dan 

lingkungan kerja terhadap produktivitas kerja karyawan pada PT 

Multiguna Precast Mandiri Rimbo Panjang. 
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1.3.2 Manfaat Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai 

berikut : 

1. Memberi masukan bagi PT Multiguna Precast Mandiri dalam 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan. 

2. Menambah kemampuan penulis dalam menetapkan teori-teori yang 

telah dipelajari selama diperkuliahan. 

3. Dapat dijadikan acuan serta informasi bagi peneliti lainnya yang 

memiliki topik yang sama . 

1.4 Sistematika Penulisan 

 Agar penulisan ini lebih sistematis dan teratur maka disusun sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan 

diakhiri dengan sistematika penulisan. 

BAB II : TELAAH PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan mengemukakan teori-teori yang 

melandasi pembahasan skripsi, diantaranya berupa 

Produktivitas, Gaya Kepemimpinan, Lingkungan Kerja, 

tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesi 

penelitian dan variabel penelitian. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menguraikan tentang lokasi penelitian, 

operasional variabel, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, populasi dan sampling, dan teknik 

analisis data. 

BAB IV  : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Pada bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan 

yang meliputi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi 

perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan aktivitas 

perusahaan. 

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan 

mengenai pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap 

kinerja. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini merupakan bab penutup. Penulis mengambil 

kesimpulan dari hasil penelitian dan uraian pada bab-bab 

terdahulu dan memberikan saran-saran, sumbangan pikiran, 

pertimbangan dalam bidang perusahaan. 

 


