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1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya bisnis pada bidang peralatan tulis dan kantor di 

Surabaya,. mengakibatkan terjadinya persaingan yang <:Ukup ketat pada bisnis ini. 

Profit bukan lagi menjadi tujuan primer Wltuk masuk dalam persaingan tersehut. 

Namun. ada strategi-strategi yang barns dilakukan oleh PT _ Garling Mumi untuk. 

memenangkan persaingan dalam bisnis ini. Pelanggan merupakan salah satu kunci 

daI.am memenangkan persaingan tersebut karena dati pelanggan yang puas, dapat 

membentuk adanya loyalitas pelanggan. Perusahaan perlu melihat adanya nilai 

service yang barns dipenuhi dan disesuaikan dengan k.ebutuhan pe:langgan. Hal ini 

dapat menjadi suatu nilai bagi perusahaan dalam memenangkan persaingan dimana 

produk saja namun juga pada pelayanan (service) yang melengkapi agar kebutuhan 

konsumen yang berubah-ubah serta pelayanan (service) yang memuaskan dapat 

tmtuk mengambil pangsa pasar pesaing. Oleh karena itu, perusahaan dituntut tmtuk 

lebili kreati:f mclalui inovasi-inovasi dan siap untnk mmghadapi persaingan yang 

ketat. 
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Dalam mencapat V1Sl flllSl perusahaan, karyawan diharapkan mampu 

mengikuti dan mencapai strategi-strategi belsamg untuk memenangkan persaingan. 

Kesiapan dati karyawan inilah yang akan menghasilkan kinerja serta berdampak pada 

kepuasan karyawan pada suatu perusahaan. Dimana, kepuasan karyawan akan 

tercapai apabila adanya pemenuhan kebutuhan setiap individu yang terpenuhi. Sesuai 

dengan teori hirarki keburuhan dari Maslow (19&4: 111-112) bahwa ada beberapa 

macam kebutuhan. yaitu: Physiological Needs (kebutuhan fisik = biologis) yaitu 

kebutuban yang diperlukan untuk mempertahankan kelangsungan hidup seseorang, 

seperti makan, minum, udara, rumah dan laiu-lainnya. Keinginan untuk memenubi 

kehutuban fisik ini merangsang seeorang berperilaku dan bekerja. Safety and Security 

needs (keamanan dan keselamatan) adalah kebutuhan akan keamanan dari ancaman, 

yakni merasa aman dati aneaman k.ecelakaan dan keselamatan dalam melakukan 

pekerjaan. Affiliation or Acceptance Needs adalah kebutuhan sosial, teman, dicintai 

dan mencintai selia diterima dalam perganhm kelompok karyawan dan 

lingkungannya. Karena manusia adalah makbluk sosial, maka manusia menginginkan 

keblltnban-kebotuban sosial juga. Esteem or Status or Eguistic Needs adalab 

kebutuhan akan penghargaan diri, pengakuan serta penghargaan prestise dari 

karyawan dan masyarnkat iingkung&mya. Pnmse dan status dimauifestasikan okh 

banyak hal yang digunakan sebagai simbol status. Misalnya, memakai dasi untuk 

membedakan seorang pimpinan dengan aDak. boabnya dan lain-lain. Self 

Actualiization adalah kebutuhan aktualisasi diri dengan menggunakan kecakapan, 

ken .. ,utpaan, kebampilan, dan potalSi optimal untuk: rnenc:apa1 prestasi ketja yang 
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sangat memll8skan atau luar biasa yang sulit dicapai orang lain. Kebutuhan 

ak:tualisasi diri tidak dapat dipenuhi dan luar dan berlangsung tems-menems temtama 

sejalan dengan meningkatkan jenjang karier soorang individu.. 

Karena adanya kebutuhan tersebut, seseorang renderung mengaktualisasikan 

~~ ~~ • • .1_L_ • l,~ f'~ 1. •• .1_1 __ 
uu..u.IJ'" ""uu5'll JnOtivasI w:mun pencapatan ""'-"-JJ«U)li. """:f" l'..epcn!lntplMn UiU"aIll 

pemberian motivasi. dan budaya organisasi yang ada diharapkan dapat menrogkmkan 

kinerjanya. Sehingga dalam penentuan strategi dalam pihak manajemen (pemimpin), 

budaya organisasi yang ada diharapkan dapat mengtkuti perubaban sehingga 

pencapaian peningkatan dalam kineIja karyawan dapat memberi pengaruh khusus 

terbadap kepuasan ke:tja dati karyawan.. Saat ini karyawan yang beke:tja pada PT. 

Garling Murni di Surabaya yang berpusat di J.l Tunjungan no 27, beIjumlah 300 

dapat dilihat pada. tahel sehagai beriIrnt· 

Gambar 1.1 Lama bekeIja karyawan PT. Garling Mumi di Surabaya 

1.._11 I.e ... ...,. 

Larnaa_ker]a 

Sumber. Data PT. Garling Mumi, 2009. 
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Pemberian pelatihan pada karyawan IDltuk peningkatan kinerja sudah 

diberikan, namun pernsahaan juga mclihat bahwa tingginya pemenuhan kebutuhan 

karyawan juga menjadi faktor penentu kesiapan kerja karyawan. Sesuai teori 

kebutuban Maslow diatas,. bahwa seseorang eendenmg mempnnyai kebutuban 

mengakttialisasikan dirinya. Hasil pencapaian kinerja yang dicapai seseorang dapat 

Dalam mencapai kepuasan kerjanya, karyawan yang telab memberikan kontribusinya 

puas atau tidaknya seseorang dalam bekerja. Sedangkan pada PT. Gading Murni 

sendiri, nilai kompensasi masili dinilai rendah. Sebubungan dengan hal tersebut, 

menurut Koesmooo (2005: 3) bahwa pemberian kompensasi hams adil sesuai dengan 

dicapai). Dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: 

Qamhar 1.2 Pendapat per bulan kalyawan PT _ Garling Murni ill Surabaya 

Peoda.,.tao 

<Rp1,it Rp. 1.1 jl-5jt Rp5,tjt-Rp10jt 

Pend.pM ... 

Sumber. Data PT. Gading Murni, 2009. 



Kompensasi disini merupakan imbal jasa yang diberikan dari perusahaan kepada 

karyawan, dihampkan sesuai dengan ekspektansi karyawan. Setiap or.mg memiiiki 

harapan-harapan yang akan diperoleh dalam melakukan kegiatannya, oleh karena itu 

tanpa adanya nilai barapan yang dimiliki, seseotang suiit melakukan usaba-usaba 

untuk memenuhi kebutuhannya. Kompensasi dapat diberikan dalam bentuk financial 

dan non fmandai dan dapat diberikan da1am berbagai kesempatan berbeda. Sebingga, 

gaya kepemimpinan dalam pemberian motivasi, dan budaya organisasi yang ada 

diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan kepuasan katyawan.. 

Berdasarkan urman yang telah dikemukakan diatas maka diadakan penelitian 

dengan judul: " Pengaruh Kepemimpinan Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinetja 

serta Kepuasan Karyawan Pada PT. Gading Mumi di Surabaya." 

1.2 Rumusan PermasalahaD 

Berdasarkan latar belakang yang 1elah dinngkapkan di atas, dapat dibuat 

rwnusan masalah sehagai berikut: 

1. Apakah Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Karyawan? 

2. Apakah Budaya Organisasi berpengarob tetbadap Kinetja Karyawan? 

3. Apakah Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kepuasan Kerja? 

4. Apakah Budaya Organisasi berpengarub terlJadap Kepuasan Kerja? 

5. Apakah Kinerja Karyawan berpengarob terhadap K.epuasan Kf!rja? 
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13 TUjWlD PenelitiaB 

Iujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengarnb Kepemimpinan terbadap KineJja Karyawan pada PT. 

Gading Mumi di Surabaya 

2. Menganalisis pengamh Bndaya Organisasi tedl3dap Kinerja Kmyawan pada 

PI. Gading Murni di Surabaya. 

3. Menganalisis pengarub Kepemimpinan terhadap Kepuasan Kerja pada PT. 

Gading Mumi di Surabaya. 

4. Menganalisis pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kepuasan Kerja pada PT. 

Gading Mumi di Surabaya. 

5. Menganalisis pengaruh KineIja Karyawan teriladap Kepuasan Kerja pada PT. 

Gading Murni di Surabaya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1. Maltfaat Akademis 

Aplikasi teori yang telah diperoleh dengan kondisi bisnis riil dan menambah 

referensi dan sebagai baban pembanding bagi rekan-rekan mahasiswa yang 

mengadakan penelitian teriladap penDasalaban yang satna. 
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1.4.2. Manfaat Praktis 

1. Memperluas -wawasan pengeta1man selia untuk: mengetaimi ~ mana 

materi tentang yang telah dipelajari dalam perkuliahan, diterapkan dalam 

prnktek. 

2. Dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana strategi 

PT. C..arling Murni di Surabaya dalam menentukan kebijakan~kebijakan 

khusus. 


