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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan salah satu bagian penggerak dari 

keberhasilan suatu perusahaan. Di era gobalisasi ini dalam menghadapi 

persaingan yang ketat, diperlukan adanya sumber daya manusia yang berkualitas 

sehingga mampu menghadapi persaingan dan perubahan zaman, dan akhirnya 

perusahaan dapat tetap bertahan. 

Saat ini banyak perusahaan yang berlomba-lomba untuk meningkatkan 

keterampilan sumber daya manusianya untuk dapat bersaing dengan sumber daya 

manusia lainnya. Dengan tercapainya sumber daya manusia yang berkualitas baik, 

dapat mewujudkan tercapainya tujuan perusahaan secara maksimal. Tercapai atau 

tidaknya tujuan perusahaan ditentukan oleh semangat kerja anggotanya yang 

tinggi dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Semakin tinggi semangat 

kerja anggotanya maka semakin besar probabilitas tercapainya suatu tujuan 

perusahaan. Selain itu dengan adanya semangat kerja yang tinggi, para pekerja 

akan dapat memberikan hasil kerja terbaiknya, Sehingga produktivtas perusahaan 

dapat meningkatkan. 

Untuk tercapainya semangat kerja karyawan yang baik, faktor-faktor yang 

mendorong dan mempengaruhi dari semangat kerja menurut Hasibuan (2011 : 19) 

meliputi kepemimpinan, motivasi, komunikasi, hubungan manusia, partisipasi, 

lingkungan kerja fisik, kompensasi, kesehatan dan keselamatan. Oleh sebab itu 

penulis mengambil beberapa faktor yang mempengaruhi semangat kerja yaitu 
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faktor komunikasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik. Ketiga faktor dari 

semangat kerja tersebut berkaitan dan memberikan berkontribusi dalam rendah 

dan tingginya semangat kerja karyawan. 

Upaya peningkatan kualitas dan perilaku kerja karyawan pada umumnya 

bertujuan akhir pada usaha peningkatan produktivitas karyawan yang salah satu 

faktornya adalah semangat kerja (Elya Dwi dalam I Made Paryudi dan I Komang 

Ardana, 2014 : 64). Setiap perusahaan harus selalu berusaha agar karyawannya 

mempunyai semangat dan gairah kerja yang tinggi (Eddy dalam I Made Paryudi 

dan I Komang Ardana, 2014 : 64). Semangat kerja merupakan suasana kerja 

positif yang terdapat dalam suatu organisasi dan terungkap dalam sikap individu 

maupun kelompok yang mendukung seluruh aspek kerja termasuk didalamnya 

lingkungan, kerjasama dengan orang lain secara optimal sesuai dengan 

kepentingan dan tujuan perusahaan (Davis, 2010 : 105). Sedangkan menurut 

Nurmansyah (2011: 151) semangat kerja adalah melakukan pekerjaan secara lebih 

bergairah, sehingga pekerjaan akan dapat diharapkan lebih cepat dan baik, 

sedangkan kegairahan kerja sendiri mengandung arti kesenangan yang mendalam 

terhadap pekerjaan yang dilakukan.  

PT. Kudos Istana Furniture adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

furniture mebel berlokasi di Jl. Lingkar R. Agil Kusumadya - Mijen Km 7 

Kaliwunggu Kudus, dengan kepemilikan saham yang dimiliki oleh Bapak Yopie 

Susanto. Produk yang dihasilkan oleh PT. Kudos Istana Furniture adalah rattan 

furniture, woonden furniture, accessories, metal. 
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PT. Kudos Istana Furniture terdiri dari 8 bagian, yaitu bagian staf kantor, 

procurement departemen, sales & marketing departemen, plan manager 

(Produksi), information system departemen, HRD & GA departemen, accounting 

& finance departemen, PPIC departemen. 

Karyawan di bagian produksi di PT. Kudos Istana Furniture terdiri dari : 

Tabel 1.1 

Karyawan Bagian Produksi PT. Kudos Istana Furniture 

 

No Keterangan Karyawan 

Tetap 

Karyawan 

Kontrak 

1 Bagian Loading Area 4 - 

2 Bagian Packing 36 31 

3 Bagian Cat Metal 6 - 

4 Bagian Metal Las 47 7 

5 Bagian Finishing 90 51 

6 Bagian Final Sanding 12 5 

7 Bagian Assembly 8 3 

8 Bagian Sanding 17 38 

9 Bagian CNC 21 - 

10 Bagian Smooth Mill 49 33 

11 Bagian Ware House Material 15 8 

12 Bagian Rough Mill 30 42 

13 Bagian Anyaman Rotan 19 48 

 Jumlah 354 266 

Sumber : PT. Kudos Istana Furniture, 2019 

Dari data diatas penulis mengambil pada bagian produksi mess dan projek. 

Produksi mess adalah produksi yang dilakukan secara massal atau produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan setiap harinya, sedangkan projek adalah produksi yang 

dilakukan jika ada pesanan dari konsumen dengan desain, ukuran, warna dan lain 

lain yang dikehendaki oleh konsumen. Karyawan pada bagian mess dan projek 

digabung menjadi satu yang berjumlah karyawan tetap 354 dan karyawan kontrak 
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berjumlah 266 karyawan dengan kepemimpinan 2 orang manajer bagian mess dan 

projek. Rincian jumlah sudah penulis uraikan di tabel bagian produksi diatas. 

Dimana pembagian tugasnya jika tidak ada pesanan atau projek semua karyawan 

mengerjakan produk mess yaitu produk yang dihasilkan setiap harinya dari 

perusahaan dan jika ada pesanan atau projek dari beberapa karyawan mengerjakan 

produk projek sesuai dengan besarnya sebuah pesanan. 

Pencapaian kinerja karyawan PT. Kudos Istana Furniture pada tahun 2018 

tersaji dalam tabel berikut ini : 

Tabel 1.2. 

Hasil Produktivitas PT. Kudos Istana Furniture Tahun 2018 

 

No Jenis Barang Target Perusahaan/ 

tahun 

Pencapaian/ 

tahun 

Penyimpangan 

(%) 

1.  Rattan Furniture 41.000 pcs/tahun 33.800 pcs/tahun 72 % 

2.  Woonden Furniture 113.000 pcs/tahun 91.400 pcs/tahun 21,6 % 

3.  Accessories 14.000 pcs/tahun 12.200 pcs/tahun 18 % 

4.  Metal 32. 000 pcs/tahun 26.600 pcs/tahun 54 % 

Sumber : PT. Kudos Istana Furniture 2018 

Dari tabel diatas dapat dilihat adanya penurunan semangat kerja karyawan 

yang tampak dari tidak tercapainya target produksi pada PT. Kudos Istana 

Furniture selama satu tahun. Karena kurang stabilnya dalam pekerjaan, adanya 

faktor penurunan semangat kerja karyawan dan salah satunya dipengaruhinya oleh 

tiga faktor yaitu komunikasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik yang 

menjadikan tidak tercapainya target produksi secara maksimal. Nurhendar dalam 

Novita Sari (2015 : 2) menyatakan bahwa dengan semangat kerja tinggi, maka 
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kinerja akan meningkat, karena para karyawan akan melakukan pekerjaan dengan 

lebih giat, sehingga pekerjaan lebih cepat selesai dan hasilnya lebih baik. 

Terjadinya penurunan semangat kerja karena kurangnya kerjasama yang baik 

antara pemimpin dan karyawan menyebabkan tidak terjalinnya komunikasi yang 

baik, sehingga sering kali terjadi kesalahan dalam penyelesaian pekerjaan. 

Faktor komunikasi sangat mempengaruhi semangat kerja karyawan, karena 

dengan adanya komunkasi yang baik, akan menjadikan semangat kerja itu baik 

pula. Dessler (2015 : 634) menyebutkan komunikasi adalah usaha untuk sedapat 

mungkin memberikan jaminan kondisi kerja yang aman dan sehat pada setiap 

karyawan, dan untuk melindungi sumber daya manusia. Untuk mencapai 

semangat kerja yang tinggi bagi karyawan perlu adanya komunikasi yang baik 

antara atasan dan bawahan, maupun antara rekan kerja, dan perlu mengurangi 

timbulnya penyebab kecelakaan kerja. Karena jika semua unsur tersebut 

dilaksanakan dengan baik dan benar, maka tujuan perusahaan akan tercapai. 

Soewarno Handayaningrat (2010) mengatakan komunikasi adalah proses 

interaksi atau hubungan saling pengertian satu sama lain antara sesama manusia. 

Komunikasi memerankan peran penting dalam meningkatkan semangat kerja 

karyawan pada PT. Kudos Istana Furniture dan semua itu tidak lepas dari peran 

pemimpin yang selalu menjaga komunikasi yang baik dengan para karyawannya. 

Bentuk komunikasi yang dilakukan di PT Kudos Istana Furniture adalah seperti 

yang tampak di tabel 1.3 sebagai berikut : 
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Tabel 1.3. 

Bentuk Komunikasi di PT. Kudos Istana Furniture 

No.  Bentuk-Bentuk Komunikasi Keterangan 

1.  Kontak langsung dengan tatap muka Komunikasi ini dilakukan agar 

terjalinnya hubungan yang baik 

antara pimpinan dan karyawan. 

2.  Pertemuan secara periodik (rapat) Komunikasi ini dilakukan untuk 

menjaga hubungan antara 

karyawan dan pimpinan agar tetap 

harmonis, dan sebagai ajang 

evaluasi kinerja karyawan untuk 

lebih baik lagi. 

3.  Komunikasi menggunakan media Komunikasi menggunakan media 

ini dimaksudkan untuk kelancaran 

proses produksi dengan cara 

karyawan diberi gambar/ desain 

untuk membuat produk yang 

sudah ditetapkan. 

Sumber : PT. Kudos Istana Furniture 2019 

Menurut  Setianingsih dalam penelitian  I Dewa Gede Adi Putra Utamajaya 

dan Anak Agung Ayu Sriathi (2015) menyatakan bahwa komunikasi berpengaruh 

pada tingkat semangat kerja karyawan. Seperti yang tampak pada tabel 1.3 

komunikasi yang dilakukan di dalam PT. Kudos Istana Furniture salah satunya 

menggunakan data dengan gambar/ desain. Di bagian produksi masih ditemukan 

kesalahan dalam pembuatan produk, yakni kesalahan desain, ukuran tebal 

tipisnya, dan warna cat. Dimana kesalahan tersebut berakibat fatal karena kondisi 

tersebut produk tidak bisa diperbaiki sehingg harus mengulang lagi dari awal. 

Komunikasi dan koordinasi dibagian produksi kurang stabil, sehingga 
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mengakibatkan proses produksi membutuhkan waktu yang lama dan tidak dapat 

memenuhi target perusahaan. 

Selain faktor komunikasi, faktor kepemimpinan juga mempengaruhi 

semangat kerjakaryawan. Menurut Steephen P. Robbins dan Timothy A, Judge 

(2017 : 249), kepemimpinan (leadership) adalah kemampuan untuk memengaruhi 

suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. 

Kepemimpinan merupakan kekuasaan, dan kekuasaan sendiri adalah sifat yang 

berhubungan dengan orang dan posisi yang didudukinya. Ini merupakan dasar 

kekuatan pemimpin untuk mempengaruhi orang lain. Dalam manajemen, 

kekuasaan merupakan kemampuan seseorang mendapatkan, menggunakan, serta 

menggerakkan sumber daya yang tersedia guna mencapai tujuan perusahaan. 

Indikator kepemimpinan menurut Tohardi (2013 : 222) adalah pengarahan, 

komunikasi, pengambilan keputusan dan pemotivasian. Selain komunikasi yang 

sudah dijelaskan diatas pada variabel komunikasi, permasalahan kepemimpinan 

dapat dilihat dari salah satu indikatornya yaitu pemotivasian. 

Di PT. Kudos Istana Furniture motivasi kerja karyawan dapat dikatakan 

kurang. Hal ini tercemin dari tidak tercapainya target produksi karyawan di tahun 

2018, seperti yang dapat dilihat di tabel 1.2. Dimana fenomena tersebut 

dikarenakan perusahaan mendatangkan motivator eksternal untuk kepala unit atau 

mandor, bukan untuk seluruh karyawan dalam hal ini di bagian produksi. 

Pemberian motivasi dari pimpinan pada bagian produksi dilakukan insindental 

ketika ada karyawan yang mengalami penurunan semangat kerja yang 

menghambat proses produksi, dan tidak terpenuhinya dalam rutinitas produksi 
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target produksi perusahaan. Hal ini mengakibatkan kurangnya pemantauan kepala 

bagian produksi dan atasannya, sehingga tidak dapat langsung ditelusuri penyebab 

dari penurunan semangat kerjanya. 

Pemotivasian karyawan dinilai baik jika kepemimpinn perusahaan juga 

baik, dan sebaliknya. Sehingga diharapkan karyawan yang termotivasi baik akan 

lebih semangat dalam bekerja memenuhi target perusahaan. Menurut Paryudi 

dalam penelitian Sandi Pradana Pasaribu (2015) dalam penelitiannya bahwa 

kepemimpinan memberikan pengaruh terhadap semangat kerja karyawan, hal ini 

ditunjukkan dengan sikap adil dan perhatiannya terhadap karyawan, memberikan 

motivasi serta semangat kerja karyawan dalam perusahaan. 

Lingkungan kerja fisik juga merupakan salah satu faktor untuk menunjang 

semangat karyawan, karena dengan kenyamanan lingkungan kerjaakan 

meningkatkan kinerja perusahaan. Lingkungan kerja fisik merupakan segala 

sesusuatu yang berada di sekitar pekerja itu sendiri yang mempengaruhi dirinya 

dalam menjalankan tugas yang dibebankan. Berarti lingkungan kerja tidak hanya 

berpengaruh terhadap semangat kerja dalam pelaksanaan tugasnya, melainkan 

juga berpengaruh atas pekerjaan yang dilakukan. Oleh karena itu setiap 

perusahaan harus mengusahakan agar faktor-faktor yang termasuk lingkungan 

kerja fisik dapat berpengaruh secara positif. 

Lingkungan kerja fisik yang baik, yang ditandai oleh adanya peredaran 

udara yang cukup, penerangan lampu yang cukup, jauh dari kebisingan suara yang 

menganggu konsentrasi kerja, tata ruang yang baik, dan warna yang indah, dan 

kebersihan yang terjaga, yang akhirnya dapat membuat karyawan betah dan 
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semangat bekerja (Tutik dalam Umi Kulsum dan Muda Pardamean Nasution , 

2016 : 108). Dan sebaliknya kondisi perusahaan yang kurang baik, penataan 

ruangan yang kurang rapi serta kebisingan yang cukup tinggi akan mengakibatkan 

kurang optimalnya penyelesaian tugas yang dibebankan kepada karyawan. Tabel 

4 memberikan gambaran lingkungan kerja fisik di  PT. Kudos Istana Furniture. 

Tabel 1.4 

Lingkungan Kerja Fisik di PT. Kudos Istana Furniture 

No Lokasi 

Kebisingan 

Kelembaban 
Suhu 

Udara 

Tekanan 

Udara 

(mmHg) 

Intensitas              

Kebisingan         

(dBA) 

NAB 

(dBA) 

1.  Rough Mill 

(Pembahanan) 

89,2                      85 60 % 29,0 
o
C 750  

2.  Assembling 

dan Amplas 

82,2                       85 49 % 31,8 
o
C 748 

Sumber : PT. Kudos Istana Furniture, 2019 

Fenomena lingkungan kerja fisik pada PT. Kudos Istana Furniture 

berdasarkan hasil pengujian kebisingan lingkungan kerja pada lokasi rough mill / 

pembahanan, diperoleh informasi bahwa tingkat kebisingan pada nilai ambang 

atau melebihi batas maksimum 85, dan kelembaban mencapai 60%. Berdasarkan 

hasil pengamatan, diperoleh kesimpulan adanya beberapa masalah lain yaitu: 1) 

Penataan layout ruang pada bagian produksi kurang sistematis; 2) Udara di sekitar 

perusahaan juga bercampur dengan debu hasil amplasan kayu; 3) Aroma cat 

pewarna kayu pada proses pewarnaan dan finishing dapat menganggu pernafasan.  

Research gap yang pertama pada pengaruh faktor komunikasi. Dalam 

penelitian Amna Ali dan Adil Adnan (2016) menyatakan  bahwa komunikasi 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan. Sedangkan 
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dalam penelitian yang dilakukan Edi Winata (2016) menyatakan bahwa 

komunikasi tidak terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap semangat kerja 

karyawan. 

Research gap kedua pada faktor kepemimpinan. Dalam Widiantari (2015) 

menyatakan bahwa kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap semangat 

kerja. Namun penelitian yang dilakukan oleh Surya Rashmi Rawat (2015) tidak 

ada dampak signifikan dari kepimimpinan terhadap semangat kerja karyawan. 

Research gap ketiga pada faktor lingkungan kerja fisik. Dalam penelitian I 

Ketut Manik Swardika Yasa dan I Made Artha Wibawa (2015) menyatakan 

bahwa lingkungan kerja fisik berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap 

semangat kerja, dengan nilai thitung 3,647 > ttabel 1,684. Sedangkan penelitian 

Catarina Cori (2017) menyatakan bahwa Lingkungan kerja fisik berpengaruh 

signifikan terhadap semangat kerja karyawan, dengan  nilai thitung 3,041> ttabel 

1,983 dan nilai sig 0,003 < 0,05. Sehingga diantara kedua penelitian tersebut 

tampak terdapat perselisihan hasil uji t. 

Berdasarkan  permasalahan dilatar belakang tersebut , maka penulis 

mengambil judul penelitian “PENGARUH KOMUNIKASI, 

KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA FISIK TERHADAP 

SEMANGAT KERJA KARYAWAN PT. KUDOS ISTANA FURNITURE”. 

Untuk mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai penelitian ini, maka pada 

bagian selanjutnya diuraikan landasan teori penelitian, serta hasil dan analisis.  
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup atau batasan pembahasan dalam penelitian ini adalah : 

1.2.1. Variabel independen terdiri dari komunikasi, kepemimpinan dan 

lingkungan kerja fisik, sedangkan variabel dependen adalah semangat 

kerja. 

1.2.2. Penelitian ini dilakukan pada PT. Kudos Istana Furniture. 

1.2.3. Responden penelitian ini adalah karyawan tetap pada bagian produksi PT. 

Kudos Istana Furniture. 

1.2.4. Penelitian direncanakan akan dilakukan selama 4 bulan, mulai bulan 

Februari 2019 sejak proposal disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang ditemukan di PT Kudos Istana Furniture 

berkaitan dengan komunikasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja fisik terhadap 

semangat kerja karyawan adalah sebagai berikut : 

1. Kurangnya komunikasi yang menjadikan terkendalanya sebuah proses 

produksi. 

2. Kurang adanya motivasi menyeluruh dari pemimpin untuk 

meningkatkan semangat kerja karyawannya. 

3. Kurangnya penataan ruang yang sistematis serta debu amplasan kayu 

dan aroma cat. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan pertanyaan penilitian ini 

adalah:  
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1.3.1. Apakah komunikasi berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan PT. 

Kudos Istana Furniture ? 

1.3.2. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan 

PT. Kudos Istana Furniture ? 

1.3.3. Apakah lingkungan kerja fisik berpengaruh terhadap semangat kerja 

karyawan PT. Kudos Istana Furniture ? 

1.3.4. Apakah komunikasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik 

berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan PT. Kudos Istana 

Furniture ? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1.4.1. Menguji pengaruh komunikasi terhadap semangat kerja karyawan PT. 

Kudos Istana Furniture. 

1.4.2. Menguji pengaruh kepemimpinan terhadap semangaat kerja karyawan PT. 

Kudos Istana Furniture. 

1.4.3. Menguji pengaruh lingkungan kerja fisik terhadap semangat kerja 

karyawan PT. Kudos Istana Furniture. 

1.4.4. Menguji pengaruh komunikasi, kepemimpinan dan lingkungan kerja fisik 

terhadap semangat kerja karyawan PT. Kudos Istana Furniture. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut:  

1.5.1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi peneliti selanjutnya, 

dan dapat dijadikan referensi guna menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

terkait faktor komunikasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja fisik untuk 

meningkatkan semangat kerja karyawan. 

1.5.2. Manfaat praktis 

Dapat memberikan informasi kepada perusahaan tentang pengaruh faktor 

komunikasi, kepemimpinan, dan lingkungan kerja fisik terhadap semangat kerja 

karyawan. Serta dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk pengambilan 

keputusan terkait dengan aspek peningkatan semangat kerja karyawan PT. Kudos 

Istana Furniture agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

 

  


