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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar belakang 

Salah satu masalah nasional yang dihadapi oleh bangsa  Indonesia saat ini 

adalah penanganan terhadap rendahnya kualitas sumber daya manusia. Jumlah 

sumber daya manusia di Indonesia yang besar, apabila dapat didayagunakan secara 

efektif dan efisien akan bermanfaat untuk menunjang laju pembangunan nasional 

yang berkelanjutan. Agar dalam masyarakat tersedia sumber daya manusia yang 

handal diperlukan pendidikan yang berkualitas, penyediaan berbagai fasilitas sosial 

dan lapangan pekerjaan yang memadai.Tantangan utama yang sesungguhnya 

adalah bagaimana dapat menciptakan sumber daya manusia yang dapat 

menghasilkan kinerja optimal untuk mencapai tujuan suatu perusahaan atau 

organisasi. 

 Seiring dengan bergulirnya waktu yang menuntut banyak perubahan, 

banyak organisasi saat ini merasa perlu untuk mengubah gaya dan pola hidup 

seorang karyawan guna menjamin kelangsungan hidupnya atau untuk memperoleh 

manfaat yang lebih kompetitif. Hal ini sering didorong oleh kenyataan bahwa gaya 

kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin memiliki dampak yang 

sangat besar terhadap kinerja seorang karyawan. Menururt Rivai (2004) gaya 

kepemimpinan adalah gaya menyeluruh dari tindakan seorang pemimpin, baik yang 

tampak maupun tidak tampak oleh bawahannya, sesuai dengan Thoha (2010) Gaya   
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kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang 

pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain atau bawahan. 

 PT. Karoseri Nusantara Gemilang yang merupakan perusahaan dibidang 

pembuatan karoseri bodi bus yang berlokasi di Kabupaten Demak, lebih tepatnya 

di jalan Raya Kudus Demak KM 5 Kecamatan Karanganyar, kesuksesan sebuah 

perusahaan sangatlah penting karena berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. 

Sejalan dengan kemajuan bisnis, kinerja karyaan sangat mempunyai dampak yang 

penting terhadap perusahaan dan hal yang selalu menjadikan tantangan bagi 

menejemen perusahaan adalah bagaimana menciptakan sumber daya manusia atau 

tenaga kerja yang memiliki rasa loyal terhadap perusahaan tersebut. Banyak faktor 

yang menjadikan seorang karyawan menjadi loyal, diantaranya lingkungan kerja, 

kompensasi, komunikasi yang efektif, motivasi yang diberikan oleh perusahaan, 

tempat bekerja yang nyaman, pengembangan karir, pengadaan pelatihan dan 

pendidikan karyawan, partisipasi kerja, pelaksanaan kesehatan dan keselamatan 

kerja serta hubungan antara atasan dengan bawahan maupun hubungan karyawan 

satu dengan yang lainnya (Susanto, 2010). 

Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi menunjukkan sikap 

positif terhadap pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini tampak dari 

sikap karyawan terhadap pekerjaannya dan segala sesuatu di lingkungan kerjanya. 

Karyawan dengan tingkat kepuasan kerja yang tinggi biasanya mempunyai catatan 

kehadiran, prestasi kerja, serta hubungan kerja yang baik dengan anggota 

perusahaan lainnya. Sebaliknya, karyawan dengan tingkat kepuasan rendah akan 



3 
 

 

menunjukkan sikap negatif, baik terhadap pekerjaannya maupun terhadap 

lingkungan kerjanya (Wibowo, 2013). 

Perusahaan sangat memerlukan karyawan yang memiliki loyalitas yang 

tinggi dikarenakan karyawan yang memiliki loyalitas tinggi terhadap perusahaan 

berarti mempunyai rasa keterkaitan dan empati yang tinggi pula terhadap 

perusahaannya. Loyalitas karyawan merupakan salah satu aspek yang harus 

diperhatikan oleh perusahaan. Selain kepusan kerja dan gaya kepemimpinan, hal 

laian yang mempengaruhi loyalitas kerja karyawan adalah lingkungan kerja yang 

menjadi tempat untuk mereka bekerja. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh 

Hameed et al. (2009) faktor lain yang dapat menjadikan karyawan dapat bersikap 

loyal terhadap perusahaan ialah dengan adanya lingkungan kerja yang aman dan 

nyaman. Lingkungan kerja yang memuaskan bagi karyawan dapat meningkatkan 

kinerja, sebaliknya lingkungan kerja yang tidak memadai dapat menurunkan kinerja 

karyawan dan akhirnya motivasi kerja karyawan menurun. 

 Berdasarkan hasil pengamatan penulis, terdapat masalah dalam kaitannya 

dengan kepuasan kerja, gaya kepemimpinan dan juga lingkungan kerja PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang yang mungkin dapat menurunkan kinerja dan 

loyalitas karyawan, hal ini dapat dilihat dari absensi karyawan yang sering tidak 

masuk kerja tanpa alasan  dan hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya rasa 

kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya. Dapat dilihat dari hasil rekap absensi 

tahunan di PT. Karoseri Nusantara Gemilang. Berikut tabel dari periode Juli 2017 

– Desember 2017. 
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Tabel 1.1 

Rekap Absensi Tahunan PT. Karoseri Nusantara Gemilang 

Periode Juli 2017 – Desember 2017 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Karyawan 

Mangkir 
Persentase 

Juli 168 17 10,12 % 

Agustus 166 28 16,87 % 

September 169 23 13,61 % 

Oktober 169 26 15,38 % 

November 167 18 10,79 % 

Desember 167 12 7,18 % 

Sumber : Rekap Absensi Tahunan PT. Karoseri Nusantara Gemilang 

periode Juli 2017 – Desember 2017 

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya karyawan yang 

sering absen (mangkir) diman hal tersebut menunjukkan menurunnya tingkat 

kepuasan karyawan terhadap pekerjaannya dan rendahnya loyalitas karyawan 

dimana hal tersebut dapat merugikan perusahaan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan kepemimpinan disebabkan oleh 

bawahan yang mengamati tingkah laku pemimpin (leader) yang terkadang 

menyimpang dimana hal tersebut dirasa belum dapat memberikan tauladan yang 

baik bagi karyawan terkait dengan kedisiplinan dalam rangka bersama memajukan 

perusahaan, kurangnya konsistensi seorang pemimpin terhadap tujuan atau target 

yang hendak dicapai, kurangnya komunikasi terhadap bawahannya sehingga 

informasi – informasi penting terkadang tidak tersampaikan secara menyeluruh, 

dimana hal ini perlu di evaluasi kembali agar lebih baik pengaturannya. 

Disini kepemimpinan ada keterkaitan dengan pengawasan karena dalam 

pengawasan peran seorang pimpinan sangat diutamakan, setelah mencermati 
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masalah yang ada dalam kepemimpinan, hal ini menimbulkan suatu asumsi bahwa 

lemahnya pengawasan kerja, pengarahan kerja dari pemimpin (leader) terhadap 

bawahan dan penerapan peraturan tentang kedisiplinan yang belum maksimal. Hal 

tersebut dapat di lihat dari persentase hasil Monitoring Produksi di PT. Karoseri 

Nusantara Gemilang. Berikut tabel data tahun periode 2017. 

Tabel 1.2 

Monitoring Produksi PT. Karoseri Nusantara Gemilang 

Tahun Periode 2017 

Nama Unit Jumlah Target Aktual Keterangan 

Nusantara 3 100 hari / unit 95 hari Tercapai 

Transjakarta 24 100 hari / unit 110 hari Tidak Tercapai 

Cimb Niaga 3 1 100 hari / unit 90 hari Tercapai 

Cimb Niaga 4 1 100 hari / unit 77 hari Tercapai 

Pahala Kencana 8 100 hari / unit 107 hari Tidak Tercapai 

Dishub Semarang 1 100 hari / unit 100 hari Tercapai 

Nestle 1 100 hari / unit 100 hari Tercapai 

Motobus 1 100 hari / unit 93 hari Tercapai 

Goa Kencana Motor 2 100 hari / unit 87 hari Tercapai 

Dalimas 4 100 hari / unit 115 Tidak Tercapai 

Manggala 2 100 hari / unit 100 Tercapai 

Borlindo 2 100 hari / unit 98 Tercapai 

Mercedes Benz 1 100 hari / unit 83 Tercapai 

Sumber : Monitoring Produksi PT. Karoseri Nusantara Gemilang tahun periode 

2017 

Dari data yang telah diperoleh di atas dapat disimpulkan bahwa masih adanya 

target yang tidak tercapai atau belum maksimalnya pencapaian target dimana ada 

beberapa sebab seperti kurangnya pengawasan terhadap karyawan, kuranganya 

arahan dari pimpinan terhadap bawahan, karena disini peran seorang pimpinan 

dalam mengatur dan mengawasi produksi menjadi hal pokok yang penting, karena 
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dalam situasi tertentu seorang pemimpin harus mampu menyiasati bagaimana jika 

terjadi hal terburuk dalam berjalannya produksi. 

Permasalahan dalam kaitannya lingkungan kerja ditemukan bahwa dengan 

kondisi pekerjaan yang keras dan banyak menggunakan alat dan mesin dengan 

suara yang keras akan menimbulkan kebisingan, selain itu afek yang ditimbulkan 

dari pekerjaan tersebut adalah kecelakaan kerja secara ringan ataupun kecelakaan 

kerja berat. 

Tabel 1.3 

Daftar kecelakaan kerja PT Karoseri Nusantara Gemilang 

Priode Juli 2017 – Desember 2017 

Bulan Kecelakaan Ringan Kecelakaan Berat 

Juli 4 0 

Agustus 10 0 

September  6 1 

Oktober  4 0 

November 7 1 

Desember  3 0 

Sumber: Data laporan kecelakaan kerja 

Data yang diperoleh diatas dapat disimpulkan bahwa masih adanya 

kecelakaan kerja yang terjadi pada lingkungn kerja. Kecelakaan kerja yang terjadi 

dibedakan menjadi 2 jenis yaitu kecelakaan kerja ringan yang masih bisa ditangani 

oleh perusahaan dengan menggunakan peralatan dan obat yang telah disediakaan 

perusahaan utuk karyawan, sedangkan kecekaan kerja berat adalah kecelakaan 

kerja yang tidak mampu ditangani oleh perusahaan dn korban harus dibawa ke 

Rumah sakit. 
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Research Gap dalam penelitian ini terdapat pada Anwar Basalamah (2012) 

melakukan penelitian bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap loyalitas karyawan, hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Herlinda Maya Kumala Sari (2016) yang menyatakan bahwa 

kepuasan kerja tidak memiliki pengaruh terhadap loyalitas karyawan. Letanli Ayu 

Susanti dan sari Sabrina (2017) melakukaan penelitian bahwa gaya kepemimpinan 

memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas karyawan, hal ini 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ni Putu Eka Fajariani dan 

I.B.Ketut Surya (2015) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan tidak 

memiliki pengaruh terhadap loyalitas karyawan. Berto Kristanto Purba (2017) 

melakukan penelitian bahwa lingkungan kerja memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap loyalitas karyawan, hal ini berbeda dangan penelitian yang 

dilakukan oleh Tuti Hairani (2016) yang menyatakan lingkungan kerja tidak 

berpengaruh pada loyalitas karyawan. 

Mencermati uraian pada latar belakang diatas, maka Penulis ingin 

mengadakan penelitian dengan judul : “PENGARUH KEPUASAN KERJA, 

GAYA KEPEMIMPINAN, DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 

LOYALITAS KARYAWAN TETAP PADA PT. KAROSERI NUSANTARA 

GEMILANG”. 
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1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian mengambil obyek penelitian di PT. Karoseri Nusantara 

Gemilang yang terletak di Jalan Raya Kudus Demak KM 5 Karanganyar  

Demak dengan kegiatan utamanya adalah pabrik pembuatan Bodi Bus. 

2.  Variabel dependen pada penelitian ini adalah loyalitas karyawan PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang, sedangkan variabel independen pada 

penelitian ini  dibatasi pada kepuasan, gaya kepemimpinan, dan 

lingkungan kerja. 

3. Responden penelitian pada PT. Karoseri Nusantara gemilang terpadu 

berjumlah 167 karyawan tetap. 

4. Data karyawan yang digunakan untuk penelitian merupakan data 

karyawan terbaru yaitu tahun 2018. 

5. Penelitian dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan setelah penyusunan 

proposal disetujui oleh dosen pembimbing. 

1.3. Perumusan Masalah 

Konsep pencapaian loyalitas kerja karyawan pada PT. Karoseri Nusantara 

Gemilang sudah lama diterapkan di perusahaan ini, hal  tersebut dibuktikan dengan 

adanya beberapa faktor diantaranya kepuasan kerja seorang karyawan terhadap 

perusahaan yang dibuktikan dengan kesetiaan karyawan pada perusahaan dan juga 

patuhnya karyawan pada peraturan – peraturan ada  di perusahaan dan dibuat sesuai 

dengan visi dan misi perusahaan.  
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Berbagai permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, bahwa di PT. 

Karoseri Nusantara Gemilang terdapat masalah yang berhubungan dengan 

kepuasan kerja karyawan yakni terkait dengan jenis pekerjaan yang dilakukan dapat 

menimbulkan rasa ketidakpuasan karyawan pada pekerjaannya, selain itu ada juga 

gaya kepemimpinan yang tercermin dari tingkah laku pemimpin (leader) yang 

dirasa belum dapat memberikan contoh tauladan yang baik. Selain itu kondisi 

lingkungan perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan bodi bus maka banyak 

masalah yang timbul pada lingkungan kerja seperti kecelakaan pada sat bekerja. 

Dari beberapa  hasil uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk 

meneliti sejauh mana hubungan atau pengaruh kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, 

dan lingkungan kerja terhadap loyalitas seorang karyawan pada PT. Karoseri 

Nusantara gemilang ynag menjadi objek penelitian penulis. 

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan diatas, maka pertanyaan 

penelitian yaitu : 

1. Apakah ada pengaruh kepuasan kerja terhadap loyalitas karyawan 

terhadap PT. Karoseri Nusantara Gemilang ? 

2. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap loyalitas karyawan 

terhadap PT. Karoseri Nusantara Gemilang ? 

3. Apakah ada pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan 

terhadap PT. Karoseri Nusantara Gemilang ? 

4. Apakah ada pengaruh kepuasan, gaya kepemimpinan, dan lingkungan 

kerja terhadap PT. Karoseri Nusantara Gemilang? 
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1.4. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah, maka tujuan penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja secara parsial terhadap loyalitas 

karyawan PT. Karoseri Nusantara Gemilang. 

2. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan secara parsial terhadap 

loyalitas karyawan PT. Karosei Nusantara Gemilang. 

3. Untuk menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap loyalitas karyawan 

PT. Karoseri Nusantara Gemilang. 

4. Untuk menguji pengaruh kepuasan kerja, gaya kepemimpinan, dan 

lingkungan kerja PT. Karoseri Nusantara Gemilang. 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini diantaranya : 

1. Menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca tentang pengaruh 

kepuasan, gaya kepemimpinan, dan lingkungan kerja terhadap loyalitas 

karyawan. 

2. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 


