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1 PENDAHULUAN 

 

 

Latar Belakang 

 

 

Berkembangnnya industri farmasi saat ini begitu pesat, perkebangan ilmu 

pengetahuan memicu inovasi dalam bidang teknologi farmasi semakin 

berkembang, ditambah dengan kesadaran masyarakat kita yang sangat perduli 

dengan kesehatan. Dengan pesatnya pertumbuhan industri farmasi maka 

dibutuhkan juga pendistribusian yang baik agar masyarakat Indonesia dapat 

memperoleh obat-obatan yang mereka butuhkan dimanapun mereka berada. 

Pendistribusian obat-obatan dilakukan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF). 

Pedagang Besar Farmasi adalah Perusahaan berbentuk badan hukum yang 

memiliki izin untuk mengadakan penyimpanan dan penyaluran perbekalan 

farmasi dalam jumlah besar sesuai perundang-undangan yang berlaku. 

Pendistribusian obat-obatan itu sendiri di atur dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Pasal 1 ayat 12 dan juga Peraturan 

Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1148/ MENKES/ PER/ 2011. 

Indonesia memiliki sekitar 17.504 pulau, hal ini menjadikan indonesia sebagai 

negara kepulauan terbesar di dunia. Dengan kondisi geografis indonesia yang 

seperti ini maka perusahaan distribusi farmasi harus cermat dalam 

memperhitungkan biaya transportasi yang harus dikeluarkan dan bagai 

manacaranya agar kualitas obat-obatan yang di distribusikan tetap dalam kondisi 

yang baik dan siap dikonsumsi oleh masyarakat. Perusahaan-perusahaan yang 

menjalankan bisnisnya di bidang industri distribusi farmasi begitu banyak, situasi 

persaingan di industri distribusi farmasi tersebut juga disadari oleh PT XYZ. PT 

XYZ merupakan perusahaan PMA yang bergerak di bidang pendistribusian 

farmasi, seperti obat-obatan, alat kesehatan dan vaksin. Maka dari itu perusahaan 

menuntut agar setiap karyawan memiliki kemampuan yang mumpuni dan 

memadai serta peningkatan kualitas pelayanan agar dapat tetap bersaing di dalam 

industri distribusi farmasi.  

Hal diatas tentunya harus didukung oleh kegiatan pelatihan yang sesuai 

dengan pekerjaan yang sehari-hari dilakukan oleh karyawan sehingga dapat 

meningkatkan kinerja. Jamsari et al (2015) menjelaskan bahwa pelatihan yang 

efektif dapat meningkatkan kinerja para karyawan. Sebagai perusahaan distributor 

farmasi terbesar di Indonesia, maka perusahaan harus memberikan pelayanan 

yang terbaik kepada pelanggan. Untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

tentulah tidak mudah, perusahaan harus memperhatikan kemampuan yang 

dimiliki oleh masing-masing karyawan. Kemampuan setiap karyawan dalam 

bekerja berada pada tingkatan yang berbeda, agar kemampuan setiap karyawan 

berada pada tingkatan yang perusahaan inginkan, maka pemberian pelatihan 

merupakan salah satu caranya. Sebelum itu, perusahaan perlu untuk 

mengidentifikasi kebutuhan pelatihan Pelatihan terdiri dari program-program 

yang disusun terencana untuk memperbaiki kinerja di level individual, kelompok 

dan organisasi, memperbaiki kinerja yang dapat diukur perubahannya melalui 
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pengetahuan, keterampilan, sikap dan perilaku sosial dari karyawan itu (Cascio, 

1995 diacu Nasution, 2011) 

Begitu pula pada salah satu faktor yang juga dianggap penting bagi 

peningkatan kinerja yaitu motivasi karyawan. Motivasi kerja adalah faktor 

pendorong yang kuat bagi manusia untuk melakukan suatu pekerjaan yang 

berkaitan dengan tujuan dan kebutuhan yang ingin dicapainya. Menurut Robbins 

dan Judge (2011), motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya 

yang tinggi kearah tujuan-tujuan organisasi yang dikondisikan oleh kemampuan 

untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan individual atau dengan kata lain motivasi 

adalah akibat dari interaksi antara individu dengan situasi yang ada. Flippo 

(1997), menyatakan yakni arahan atau motivasi dalam esensinya, adalah 

kemampuan mengatur karyawan dalam organisasi, dimana karyawan adalah hal 

yang utama dalam organisasi, maka perilaku itu terhasilkan dalam prestasi 

karyawan dari keinginan karyawan yang simultan dengan hasil yang dicapai atau 

objektivitas organisasi. Pendapat tersebut dapat diartikan mengapa seorang 

karyawan bersedia melakukan suatu pekerjaan dengan baik pada suatu organisasi. 

Kesediaan itu karena adanya dorongan, rangsangan dalam diri seorang karyawan. 

Lebih kongkrit lagi bahwa dorongan tersebut berupa kebutuhan yang timbul 

dalam diri seorang karyawan yang harus dipenuhi.  

Masalah kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan salah satu 

faktor yang menentukan atas berhasil tidaknya suatu tujuan organisasi tercapai. 

Kepemimpinan yang sukses, menunjukan bahwa pengelolaan suatu organisasi 

berhasil dilaksanakan dengan sukses. Kepemimpinan yang efektif harus 

memberikan pengerahan terhadap usaha-usaha bawahan dalam mencapai tujuan 

organisasi. Tanpa kepemimpinan, hubungan antara tujuan perseorangan dan 

tujuan organisasi mungkin menjadi lemah. Keadaan seperti ini akan menimbulkan 

situasi dimana bawahan berkerja untuk mencapai tujuan pribadinya, sementara itu 

keseluruhan organisasi menjadi tidak efisien dalam mencapai sasaran. Oleh 

karena itu, kepemimpinan sangat diperlukan apabila organisasi ingin mencapai 

keberhasilan. Bagi para anggota organisasi atau usaha, paling tidak faktor 

kepemimpinan dapat dijadikan sebagai dasar motivasi internal untuk 

meningkatkan semangat kerja yang pada akhirnya akan memberikan kinerja 

karyawan yang baik. Kepemimpinan yang buruk sudah terbukti dapat 

menurunkan kinerja karyawan yang bisa dilihat dari hasil evaluasi kinerja, serta 

meningkatkan tingkat pengunduran diri karyawan dari perusahaan. Alasan utama 

karyawan berhenti dari pekerjaan mereka adalah karena hubungan mereka dengan 

atasan tidak harmonis. Studi dari Gallup pada tahun 2015 mengatakan bahwa 50 

persen dari 7200 pekerja mengundurkan diri dari pekerjaan mereka karena faktor 

atasan. Atasan yang tidak bisa memenuhi harapan karyawan akan mempengaruhi 

motivasi dari karyawan itu sendiri, jika karyawan sudah tidak termotivasi lagi 

untuk bekerja maka kinerja mereka pun akan turun, hal ini dapat berpengaruh 

kepada kinerja perusahaan.   

Kinerja sebuah perusahaan tidak akan tercapai dengan baik jika karyawan 

belum memberikan kemampuan dan tenaganya sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Motivasi karyawan yang rendah dapat mempengaruhi tercapainya 

tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. Anyim et al. (2012) 

menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja adalah 

motivasi. Perkembangan dunia usaha serta persaingan yang semakin meningkat 
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mengakibatkan adanya tuntutan terhadap kinerja sumber daya manusia (SDM) 

yang tinggi. Menurut Mathis dan Jackson (2003) ada tiga faktor utama yang 

mempengaruhi individu dalam bekerja dan meningkatkan kinerjanya, faktor-

faktor tersebut adalah kemampuan (ability) individual untuk melakukan pekerjaan 

tersebut, tingkat usaha (effort) yang dicurahkan, dan dukungan (support) 

organisasi. Kinerja individu akan meningkat ketika kemampuan individu 

meningkat, ada usaha dari individu tersebut dan adanya dukungan dari lingkungan 

organisasinya. Sedangkan menurut Isaac et al.( 2001) untuk dapat bertahan dari 

dampak perekonomian, teknologi, lingkungan dan tekanan-tekanan lain di pasar 

global, kita harus mempercayakan perusahaan kita kepada karyawan, di semua 

tingkat dari organisasi, yang mampu menjadi manajer dan pemimpin secara 

bersamaan. 

Pada PT XYZ kinerja karyawan belum optimal diantaranya adalah waktu 

penyelesaian pekerjaan yang lama, hal ini tentu saja menghambat pekerjaan lain 

yang saling berhubungan. Selain itu permasalahaan yang sering terjadi adalah 

menurunnya tingkat kedisiplinan yang dilihat dari keterlambatan karyawan yang 

datang ke kantor serta pulang kerja lebih awal dari jam yang sudah ditetapkan 

oleh perusahaan, pada jam kerja banyak karyawan yang meninggalkan pekerjaan 

untuk merokok dan kembali 30 menit kemudian dan juga banyak karyawan yang 

bermain gadget ketika bekerja, masih banyak karyawan yang tidak masuk kerja 

dengan berbagai macam alasan bahkan keluar kantor pada jam kerja untuk 

melakukan kepentingan pribadi yang tidak berhubungan dengan pekerjaan. 

Tingkat kehadiran dan kedisiplinan karyawan yang menurun tersebut membuat 

banyak pekerjaan yang terhambat, karena uraian pekerjaan karyawan saling 

berhubungan dengan sesama divisi maupun dengan divisi lainnya.  

Perusahaan terus berusaha untuk melakukan perbaikan dan berbenah diri 

salah satunya dengan melakukan Employee Engagement Survey yang bertujuan 

untuk mengukur tingkat kepuasan karyawan. Survai tersebut dilaksanakan setiap 

dua tahun sekali dan sudah dilakukan beberapa tahun terakhir dan perusahaan 

terus melakukan perbaikan dan evaluasi berdasarkan hasil survai tersebut. Dari 

hasil survai tahun 2015 terlihat bahwa secara keseluruhan Sustainable 

Engagement Score meningkat sebanyak 5 poin jika dibandingkan dengan tahun 

2013, tetapi jika dilihat berdasarkan lokasi kerja, kantor pusat PT XYZ 

mempunyai hasil terburuk dan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 

hasil survei pada tahun 2013. Hasil wawancara yang dilakukan dengan karyawan 

menyatakan bahwa para manajer atau atasan kurang bisa untuk diajak 

bekerjasama sehingga membuat karyawan kesulitan dalam menyelesaikan 

tugasnya sehari-hari dikantor. Karyawan merasa bahwa atasan selama ini belum 

maksimal dalam memberikan motivasi kepada karyawan sehingga kinerja 

karyawan belum tercapai dengan optimal. Karyawan juga menyatakan bahwa 

manajemen kurang memperhatikan kayawan dalam hal gaji dan tunjangan yang 

mereka terima. Selain itu karyawan juga menyatakan bahwa manajemen kurang 

memberikan pelatihan sehingga mereka sulit untuk meningkatkan kemampuan 

mereka dalam bekerja. Karyawan menyebutkan bahwa mereka juga ingin belajar 

tentang hal baru diluar pekerjaan mereka sehari-hari, tetapi manajemen belum 

bisa mewujudkan hal tersebut. 

Kondisi di atas akan merugikan perusahaan jika dibiarkan begitu saja 

tanpa adanya tindak lanjut dari manajemen, hal tersebut dapat berpengaruh 
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terhadap motivasi dan kinerja secara keseluruhan. Kinerja sebuah perusahaan 

harus baik jika ingin mencapai tujuan yang telah ditentukan, akan tetapi kinerja 

perusahaan dipengaruhi oleh kinerja karyawan, peran dan komitmen karyawan 

sangat dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, maka dibuat suatu penelitian untuk menganalisis peran kepemimpinan, 

motivasi dan pelatihan terhadap kinerja karyawan PT XYZ. 

 

 

Perumusan Masalah 
 

 

 Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan diatas, maka 

pokok-pokok masalah yang dapat diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT XYZ? 

2. Bagaimana peran motivasi terhadap kinerja karyawan PT XYZ? 

3. Bagaimana peran pelatihan terhadap kinerja karyawan PT XYZ? 

4. Bagaimana peran kepemimpinan terhadap motivasi karyawan PT XYZ? 

5. Bagaimana peran pelatihan terhadap motivasi karyawan PT XYZ? 

 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

 Berdasarkan latar belakang pemikiran yang telah diuraikan di atas, maka 

tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Menganalisis peran kepemimpinan terhadap kinerja karyawan PT XYZ. 

2. Menganalisis peran motivasi terhadap kinerja karyawan PT XYZ. 

3. Menganalisis peran pelatihan terhadap kinerja karyawan PT XYZ. 

4. Menganalisis peran kepemimpinan terhadap motivasi karyawan PT XYZ. 

5. Menganalisis peran pelatihan terhadap motivasi karyawan PT XYZ. 

 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

 Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

yang terkait: 

1. Bagi PT XYZ Jakarta. 

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai 

bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja tenaga karyawan. 

2. Bagi Penulis 

Sebagai media untuk mendapatkan pengalaman langsung dalam penelitian 

sehingga dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan pada 

keadaan yang sebenarnya dalam lapangan. 

3. Bagi Pihak Lain 
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Dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian 

lanjutan tentang masalah manajemen sumber daya manusia di masa 

mendatang. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

 Penelitian ini menganalisis peran kepemimpinan, motivasi dan pelatihan 

terhadap kinerja karyawan. Pengujian akan dilakukan pada karyawan PT XYZ 

yang terdapat di wilayah Jakarta. Kinerja sangat penting untuk diketahui agar 

pencapaian tujuan organisasi untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik 

kepada klien dan kostumer serta agar tetap dapat bersaing di dalam bisnis 

distribusi farmasi tercapai. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

Kerangka Pemikiran Teoritis 

 

 

Kepemimpinan 

Kepemimpinan didefinisikan berbeda oleh sejumlah pakar, ada yang 

menyoroti dari segi kekuatan mempengaruhi, karakter, antusiasme, pendelegasian 

dan sebagainya. Setiap perusahaan tentu mempunyai tujuan yang telah ditetapkan 

dan berdasarkan tujuan itulah pemimpin melakukan berbagai macam cara untuk 

mempengaruhi kelompok-kelompok dalam perusahaan demi mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Para pemimpin tentu memiliki kemampuan yang berbeda, 

hal ini karena adanya perbedaan berbagai macam sifat yang dimiliki oleh 

pemimpin tersebut, dan ciri-ciri di dalamnya. Nawawi (2006) menjelaskan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan menyakinkan orang lain untuk mencapai 

tujuan secara antusias melalui kerjasama yang efektif. 

Menurut Wahjosumidjo (2002) dalam praktek organisasi, kata memimpin 

mengadung konotasi menggerakkan, mengarahkan, membimbing, melindungi, 

membina, memberikan teladan, memberikan dorongan, memberikan bantuan, dan 

sebagainya.Betapa banyak variabel arti yang terkandung dalam kata memimpin, 

memberikan indikasi betapa luas tugas dan peranan seorang pemimpin organisasi. 

Wirjana dan Supardo (2005) menyatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan suatu proses yang kompleks dimana seseorang mempengaruhi orang 

lain untuk mencapai suatu misi, tugas atau suatu sasaran dan mengarahkan 

organisasi degan cara membuatnya lebih kohesif dan lebih masuk akal. Seseorang 

menjalani proses ini dengan menggunakan atribut kepemimpinan (kepercayaan, 

nilai-nilai, etika, sifat, pengetahuan dan keterampilan). Seorang pemimpin dapat 

menunjukkan bagaimana mencapai suatu tujuan dan mencapai sasaran tersebut 
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