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I. PENDAHULUAN 

 
 

1.1   Latar Belakang 

Indonesia adalah negara agraris, karenanya peran sektor pertanian 

menjadi penting dalam mendukung perekonomian, terutama dalam penyediaan 

bahan pangan, sandang dan papan. Dalam penyediaan bahan sandang, sebagai 

negara agraris yang juga banyak memiliki perkebunan kapas, Indonesia 

seharusnya mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri khususnya tekstil. Bahan 

baku tekstil terdiri dari bahan sintetis dan serat alami, yang termasuk dalam serat 

alami antara lain kapas, sutra dan rami. 

Menurut Worsham (1989) dalam Kadir dan Kanro (2005), 90% kebutuhan 

baku untuk industri tekstil adalah dari serat kapas, sedangkan sisanya 10% dari 

bahan sintetis. Dalam kenyataannya Industri perstekstilan di Indonesia kurang 

mampu bersaing dengan perusahaan dari luar negeri. Berdasarkan data dari 

BPS (Badan Pusat Statistik) dalam Harian Jurnal Nasional edisi 31 Januari 2008, 

impor tekstil Indonesia di tahun 2007 meningkat 72,55% yakni dari 55.000 

menjadi 88.000 ton. Sementara itu API (Asosiasi Pertekstilan Indonesia) dalam 

Info Kadin edisi 64-65 tanggal 14 Februari 2008 mengatakan bahwa telah terjadi 

penurunan penjualan sebesar 42,9% pada tahun 2007 dibanding tahun 

sebelumnya, yaitu dari 456.000 ton menjadi 270.000 ton.  

Meningkatnya jumlah impor tekstil dan menurunnya penjualan 

menunjukkan bahwa daya saing perusahaan tekstil Indonesia melemah. Jika hal 

tersebut dibiarkan terus menerus berlangsung maka yang akan terjadi adalah 

banyak perusahaan tekstil dalam negeri yang gulung tikar, padahal Industri tekstil 

banyak menyerap tenaga kerja, sehingga jika perusahaan tekstil banyak yang 

gulung tikar maka akan banyak karyawan yang di PHK (Pemutusan Hubungan 

Kerja) dan meningkatkan jumlah pengangguran.  
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Salah satu perusahaan tekstil yang mengalami permasalahan seperti di 

atas dan menjadi tempat penelitian penulis adalah PT Unitex Tbk. PT Unitex Tbk 

sebuah perusahaan yang berdiri di kota Bogor sejak 1971 dan go public di tahun 

1982. PT Unitex Tbk merupakan perusahaan patungan Indonesia-Jepang yang 

bergerak di bidang tekstil terpadu (Fully Integrated Textile Manufacture) yang 

mengolah bahan baku kapas dan polyester menjadi benang dan bahan jadi kain. 

Perusahaan menjual produknya di dalam negeri, ekspor langsung dan ekspor 

tidak langsung. Wawancara singkat pra penelitian dengan PT Unitex Tbk., 

terungkap bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini (tahun 2001 – 2005)  

perusahaan terus mengalami penurunan penerimaan (revenue). Hal demikian 

dapat dilihat dari data penurunan penjualan bersih PT Unitex Tbk sebagaimana 

diperlihatkan pada Gambar 1.  

 

 
 
 
Menurunnya penerimaan sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 1. 

terjadi sangat signifikan sejak tahun 2001 hingga 2003 dan penurunannya 

cenderung stabil sejak tahun 2003 hingga 2005. Penurunan penjuaan tersebut di 

atas berimplikasi pada meningkatnya rugi bersih perusahaan dan secara umum 

mempengaruhi total penerimaan perusahaan. Penurunan penerimaan ini jika 
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Gambar 1. Grafik Penjualan Bersih PT Unitex Tbk. ( Pusat Data PT Unitex Tbk, 
2008) 
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dibiarkan terus menerus maka akan berdampak sangat fatal selain perusahaan 

akan terus merugi juga akan berdampak pada pengurangan jumlah karyawan 

yang ada sebagai wujud efisiensi biaya sampai pada tutupnya perusahaan 

sebagai kebijakan terakhir yang sangat buruk. 

Kajian mengenai menurunnya jumlah penerimaan PT Unitex Tbk, terus 

dilakukan, baik kajian bersifat keluar perusahaan dengan mengkaji faktor-faktor 

eksternal maupun kajian bersifat kedalam perusahaan dengan mengkaji ulang 

kinerja perusahaan. Menurut Mangkuprawira (2007), pada kerangka konseptual 

manajemen sumber daya manusia, diperlihatkan bahwa salah satu yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan adalah kinerja karyawan. Kinerja karyawan 

sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor intrinsik dan ekstrinsik. faktor intrinsik yang 

dimaksud antara lain meliputi usia, pengalaman, pendidikan, kesehatan, 

kepribadian, motivasi kerja, kepuasan kerja, pengetahuan, ketrampilan, sikap, 

kemampuan, situasi gaji dan pendapatan. Sedangkan faktor-faktor ekstrinsik 

yang mempengaruhi mutu SDM adalah kualitas komunikasi, keberhasilan 

manajemen kepemimpinan, program-program peningkatan motivasi, pelatihan 

rutin yang sesuai kebutuhan karyawan, keamanan dan keselamatan kerja. 

Menurunnya kinerja perusahaan mencerminkan kinerja karyawan yang menurun, 

ini bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor baik dari dalam diri karyawan 

(intrinsik) maupun dari luar diri karyawan (ekstrinsik) tersebut diatas.  

Dari wawancara pra penelitian dengan manajemen PT Unitex Tbk. 

diperoleh informasi bahwa produktifitas karyawan terus menurun. Hal ini terlihat 

dari tidak tercapainya target produksi dan meningkatnya jumlah klaim. 

Sementara itu motivasi dan kepuasan karyawan juga rendah, terlihat dari 

kecenderungan karyawan yang menunda-nunda pekerjaan supaya terjadi 

lembur. 
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Dari penelitian Pollock dan Indiana (1998), diungkapkan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh pada motivasi karyawan dan motivasi karyawan 

akan berpengaruh pada kepuasan kerja yang pada akhirnya bermuara pada 

kinerja karyawan. Oleh sebab itu gaya kepemimpinan menjadi sangat penting 

untuk diteliti terkait dengan motivasi, kepuasan dan kinerja karyawan PT Unitex 

Tbk.  

Menurut Fiedler (1967) kontribusi pemimpin terhadap efektifitas kinerja 

kelompok tergantung pada cara atau gaya kepemimpinan (leadership style) dan 

kesesuaian situasi (the favourableness of the situation) yang dihadapinya. Gaya 

kepemimpinan, menyangkut pada sikap, perilaku, bagaimana pemimpin 

menyampaikan intruksi, bagaimana pemimpin memberikan peringatan, gagasan, 

memberikan sanksi, memberikan pujian, mendengarkan ide bawahan, merespon 

keluhan bawahan, hingga memberikan pengarahan terhadap bawahannya. Hal 

demikian berpengaruh pada situasi kerja dan motivasi para karyawannya.  

Motivasi menjadi sesuatu yang penting untuk meningkatkan kinerja para 

karyawan. Mc Clelland dan Atkinson dalam Hersey dan Blanchard (1994) 

mengatakan bahwa kadar motivasi dapat meningkatkan kinerja sampai 50 

persen. Dalam dunia organisasi, motivasi adalah hal crusial yang harus 

dijalankan oleh fungsi kepemimpinan. Karyawan yang terinspirasi baik karena 

adanya motivasi pimpinannya akan timbul kepuasan kerja pada dirinya. 

Menurut Umar (2005) kepuasan kerja merupakan penilaian atau cerminan 

dari perasaan pekerja terhadap pekerjaannya. Kepuasan kerja, dalam berbagai 

penelitian disebutkan jika dalam pekerjaannya seseorang mempunyai otonomi 

untuk bertindak, terdapat variasi, memberikan sumbangan penting dalam 

keberhasilan organisasi dan karyawan memperoleh umpan balik tentang hasil 

kerja yang dilakukannnya, maka yang bersangkutan akan merasa puas, dan 

berdampak pada kinerja baik individu, kelompok maupun korporasi. 
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Kinerja adalah keseluruhan unsur dan proses yang berpadu dalam suatu 

organisasi yang di dalamnya terkandung kekhasan setiap individu, perilaku atau 

pola kerja keseluruhan, proses kerja serta hasil kerja atau tercapainya tujuan 

tertentu. Setiap anggota organisasi mempunyai dorongan yang berbeda-beda 

agar anggotanya mau bekerja dengan baik. Oleh sebab itu maka peran 

kepemimpinan sangat berarti dalam suatu perusahaan. Hal demikian 

menunjukkan bahwa kepemimpinan akan mendorong karyawan dalam 

kesediaanya untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tercapainya 

sasaran dan tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Bila anggota organisasi terdorong 

maka akan berusaha dengan segala daya dan upaya, tetapi kemungkinan tingkat 

upaya yang tinggi ini tidak menghantarkan ke hasil kinerja yang menguntungkan 

jika tidak diarahkan sesuai dengan tujuan organisasi, serta kurangnya 

kemampuan diantara masing-masing anggota organisasi. Dari permasalahan 

yang sedang dihadapi oleh PT Unitex Tbk dan teori tentang gaya kepemimpinan, 

motivasi, teori kepuasan dan kinerja maka perlu dibuktikan keterkaitannya. 

1.2.  Perumusan  Masalah 

Hasil wawancara pra penelitian dengan pihak manajemen PT Unitex Tbk, 

terdapat permasalahan sebagai berikut: 

1. Masih terdapat gaya kepemimpinan yang kurang memotivasi kerja 

karyawan. 

2. Masih terdapat karyawan yang belum termotivasi dengan baik yang mampu 

meningkatkan kepuasan kerja. 

3. Belum terlihat gaya kepemimpinan yang efektif sehingga kurang mampu 

meningkatkan motivasi, kepuasan dan kinerja karyawan. 
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Dari permasalahan diatas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana persepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan, motivasi, 

kepuasan dan kinerja karyawan. 

2. Bagaimana hubungan gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja karyawan. 

3. Bagimana hubungan motivasi kerja dengan kepuasan kerja karyawan. 

4. Bagaimana hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan, dan 

5. Bagaimana gaya kepemimpinan yang efektif sehingga mampu meningkatkan 

motivasi, kepuasan dan kinerja karyawan PT Unitex Tbk. 

1.3.  Tujuan  Penelitian 
 

Dari permasalahan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui persepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan, motivasi, 

kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

2. Menganalisis hubungan gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja 

karyawan. 

3. Menganalisis hubungan motivasi kerja dengan kepuasan kerja karyawan. 

4. Menganalisis hubungan kepuasan kerja dengan kinerja karyawan, dan 

5. Merumuskan gaya kepemimpinan yang efektif sehingga mampu 

meningkatkan motivasi, kepuasan dan kinerja karyawan PT Unitex Tbk. 

1.4.  Manfaat Penelitian 

1. Memberi kontribusi positif bagi manajemen perusahaan, dalam 

meningkatkan gaya kepemimpinan. 

2. Memberikan masukan manajerial untuk meningkatkan motivasi, kepuasan 

dan kinerja karyawan dari sisi kepemimpinan. 

3. Berkontribusi sebagai bahan referensi berbagai pihak untuk penelitian lebih 

lanjut khususnya pada bidang kepemimpinan. 
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1.5.  Ruang Lingkup Penelitian 

Penellitian ini hanya menganalisis penerapan gaya kepemimpinan serta 

keterhubungannya dengan motivasi kerja, kepuasan kerja dan kinerja karyawan 

pada departemen produksi PT Unitex Tbk, mulai pada level kepala regu,  kepala 

unit, pengawas, dan kepala bidang. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2008, 

oleh karena itu hasil penelitian ini bisa saja tidak relevan dimasa-masa yang akan 

datang khususnya bila sudah melebihi masa 5 tahun atau lebih.  
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