
BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Setiap perusahaan yang memiliki kegiatannya masing-masing, baik itu 

bergerak dalam bidang industri, perdagangan barang/jasa, dan pariwisata yang 

tentunya akan menargetkan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Visi dan misi perusahaan menjadi faktor pendorong bagi setiap perusahaan dalam 

melakukan kegiatannya. Ada beberapa hal penting dalam keberhasilan perusahaan 

untuk mencapai target tersebut yaitu penggunanan teknologi canggih, kapasitas 

modal perusahaan, sarana dan prasarana penunjang yang dimiliki perusahaan dan 

juga yang tidak kalah penting adalah kemampuan/skill manusia dalam bekerja di 

perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan manusia merupakan 

aspek penting yang harus menjadi panduan oleh perusahaan, mengingat bahwa 

negara-negara maju seperti Singapura tidak memiliki sumber daya alam melimpah 

tetapi mereka dapat mengolah sumber daya manusia mereka dengan sangat baik 

dan menjadikan Singapura sebagai negara yang maju di mata dunia. Selain itu 

perdagangan bebas akan merubah iklim kompetisi ekonomi dunia semakin 

berbeda dari sebelumnya. Tingkat persaingan yang tinggi akan memicu 

perusahaan untuk selalu berinovasi untuk menciptakan sistem-sistem baru yang 

dapat mengelola aspek sumber daya manusia. 

Kesuksesan manajemen dalam suatu perusahaan tergantung pada kualitas 

kinerja karyawannya. Jika kinerja karyawan itu meningkat dari satu period ke 
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periode selanjutnya maka tujuan perusahaan dapat terus melakukan kemajuan 

dalam segi bisnis dalam perusahaan tersebut, dengan kata lain tujuan perusahaan 

tergantung pada kinerja karyawannya. Dengan adanya semangat kerja, maka 

diharapkan tujuan perusahaan dapat tercapai sesuai dengan rencana awal. 

Kepemimpinan memegang peran penting dalam kinerja karyawan dan 

perusahaan. Maka kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang 

dapat memotivasi kerja karyawan dan meningkatkan rasa percaya diri pada 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Tidak hanya itu, kepemimpinan diri 

sendiri juga perlu dilatih sehingga karyawan dapat membuat keputusannya sendiri 

dengan aturan dan nilai sesuai dengan standar perusahaan. 

Kepemimpinan menjadi faktor pendorong kepercayaan karyawan terhadap 

pimpinananya. Kepercayaan merupakan kredibilitas seseorang yang dipercayaain 

oleh pihak lain. Karyawan akan percaya pada pimpinan jika pimpinan memiliki 

kemunikasi, konsistensi, kompetensi, dan mampu menjadi sumber inspirasi yang 

baik di perusahaan kepada karyawannya. Bahkan karyawan akan percaya pada 

pimpinannya jika seorang pimpinan konsisten menghargai hasil kinerja dan terus 

memotivasi para karyawannya. 

Tingkat kepercayaan karyawan terhadap pimpinan yang tinggi akan 

mempengaruhi manajemen pengetahuan suatu perusahaan. Manajemen 

pengetahuan ini biasanya ditujukan untuk mengidentifikasi dan mendistribusikan 

pengetahuan untuk menjadi acuan agar karyawan lain dapat menggunakan 

pengetahuan tersebut dalam pekerjaannya. Kegiatan ini merupakan bagian dari 
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tujuan organisasi agar mencapai suatu hasil yang diinginkan sebelumnya seperti 

peningkatan kinerja karyawan, keunggulan kompetitif dari pesaing lainnya, atau 

tingkat inovasi yang tinggi. Koordinasi antara karyawan antara pimpinan dengan 

memberikan saran/feedback dengan tujuan untuk memajukan perusahaan.  

Mengingat pentingnya kepemimpinan, kepercayaan dan manajemen 

pengetahuan, maka wujud perhatian perusahaan terhadap masalah pimpinan 

perusahaan dalam bekerja ialah memilih pemimpin yang dapat memotivasi, saling 

berkoordinasi antara karyawan dan pimpinan untuk membentuk suatu sistem 

manajemen pengetahuan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. 

Sesuai dengan judul penelitian ini maka penulis menentukan yang akan 

menjadi objek penelitian yaitu perusahaan yang fokus dalam bidang penjualan dan 

juga penyewaan properti di  Batam. Perusahaan yang dimaksud yaitu PT Premier 

Real Estate, PT Yoka Properti, PT Alpha Real Estate, PT Home Indah Properti, 

LJ Hooker Batam, Promex Batam, Barelang Properti, Properti Damai Sejahtera 

Batam, Oke Properti, KBS Properti Batam dan ABC Properti Batam. Perusahaan 

tersebut menawarkan jasa sebagai perantara pembelian dan penjualan rumah, 

apartemen, townhouse, ruko, unit kondo, tanah kosong, rumah sewa dan rumah 

kost serta ada perusahaan yang merangkap menjadi design rumah. Dari data 

absensi dapat dilihat bahwa jumlah broker properti yang terdaftar dalam PT 

Premier Real Estate, PT Yoka Properti, PT Alpha Real Estate, PT Home Indah 

Properti, LJ Hooker Batam, Promex Batam, Barelang Properti, Properti Damai 

Sejahtera Batam, Oke Properti, KBS Properti Batam dan ABC Properti Batam 
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terdapat beberapa karyawan termasuk direktur, manager, admin dari masing-

masing perusahaan. 

Tabel 1.1  

Jumlah Karyawan Perusahaan Properti di Batam 

 Keterangan   Jumlah 
1 PT Yoka Property 

 
18 

2 PT Premier Real Estate 
 

12 
3 PT Alpha Real Estate  

 
12 

4 PT Home Indah Property 
 

14 
5 LJ Hooker Batam  15 
6 Promex Batam  10 
7 Barelang Property  17 
8 Property Damai Sejahtera Batam  22 
9 OKE Property Batam  18 
10 KBS Property Batam  22 
11 ABC Property Batam  19 

 
Sumber: Divisi SDM Perusahaan, 2018. 

Jumlah karyawan pada perusahaan agen properti tergolong sangat sedikit 

jika dibandingkan dengan perusahaan manufaktur. Hal itu disebabkan karena 

pekerjaan dalam perusahaan properti ada yang tidak memberikan gaji tetap dan 

hanya diberikan komisi dan bonus dari penjualan. Hal ini akan sangat 

berpengaruh terhadap kinerja keseluruhan perusahaan karena kepemimpinan, 

kepercayaan dan manajemen pengetahuan akan menjadi peran penting agar 

terwujud tujuan perusahaan. Berikut penulis akan memaparkan grafik penjualan 

salah satu perusahaan agen properti yaitu PT Premier Real Estate. 
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Gambar 1.1 Data Penjualan/Penyewaan Properti PT Premier Real Estate Batam, 

Sumber : PT Premier Real Estate Batam, 2018. 

Dari hasil laporan penjualan termasuk penjualan dan penyewaan rumah 

tahun 2018 PT Premier Real Estate menunjukkan bahwa kinerja perusahaan 

menurun dan terburuk dari tahun sebelumnya.  

Tabel 1.2  

Persentase Turnover Karyawan Perusahaan Promax Batam 2016-2018 

Tahun   Turnover (%) 
2016 

 
70,5% 

2017 
 

16,7% 
2018  

 
35,7% 

 
Sumber: Divisi SDM Perusahaan, 2018. 
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Turnover dikalangan karyawan perusahaan properti disebabkan oleh 

kepemimpanan perusahaan yang dinilai kurang memotivasi para karyawan untuk 

bekerja mendapatkan pelanggan. Salah satu kasusnya adalah keluarnya sebagian 

dari keseluruhan karyawan perusahaan Promax Batam dikarenakan tindakan 

seorang manager Promax Batam yang acuh tak acuh terhadap karyawannya 

sehingga karyawan itu sendiri yang harus berjuang sendiri dalam melakukan 

pekerjaannya. Selain itu, kredibilitas pimpinan yang dinilai kurang juga memicu 

timbulnya para karyawan yang berpindah perusahaan yang masih dalam satu 

bidang. Berikut adalah persentase data turnover  karyawan Promax Batam dari 

tahun 2016 sampai tahun 2018. 

Pada tahun 2016, karyawan Promax Batam sekitar 17 orang dan pada 

akhir tahun 2016 terhitung 13 orang telah keluar dari perusahaan dengan berbagai 

alasan yaitu masuk ke perusahaan lain yang sebidang, ada yang membuat 

perusahaan properti baru dan lainnya mencari lapangan kerja di luar kota. 

Beberapa dari mereka yang membuat perusahaan properti baru mengatakan 

bahwa kepemimpinan dari pemilik Promax Batam sangat buruk dan sudah tidak 

ada lagi kepercayaan terhadap manager tersebut. Hal ini yang menjadikan alasan 

mereka keluar dari perusahaan Promax Batam.   

Sehubungan dengan hal diatas, tidak hanya kepemimpinan dalam 

perusahaan yang perlu diperhatikan menjadi sebuah masalah, melainkan aspek 

kepercayaan dan manajemen pengetahuan dapat juga mempengaruhi langkah-

langkah perusahaan dalam mencapai tujuan. Menyadari betapa pentingnya 

kepemimpinan, kepercayaan dan manajemen pengetahuan dalam upaya 
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meningkatkan kinerja perusahaan, sehingga penulis ingin menyusun laporan akhir 

yang berjudul Pengaruh Kepemimpinan, Kepercayaan dan Manajemen 

Pengetahuan terhadap Kinerja Perusahaan dalam Sektor Properti di Batam. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Setiap perusahaan pasti menginginkan agar karyawan selalu memiliki 

energy positif dalam melakukan pekerjaannya secara efisien dan efektif serta 

sesuai standar produktivitas perusahaan sehingga perusahaan dituntut untuk 

memiliki pemimpin yang dapat meningkatkan kepercayan dan saling 

berkoordinasi antara pemimpin dan karyawan untuk membentuk manajemen 

pengetahuan dengan harapan dapat tercapainya target perusahaan, tapi tidak 

semua perusahaan memerhatikan aspek tersebut sebagai aspek yang penting. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis mengindentifikasi masalah 

yaitu : 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan yang 

bergerak pada sektor properti di Batam? 

2. Apakah kepercayaan karyawan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan 

yang bergerak pada sektor properti di Batam? 

3. Apakah manajemen pengetahuan mempengaruhi kinerja perusahaan yang 

bergerak pada sektor properti di Batam dalam mencapai targetnya? 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perusahaan 

yang bergerak pada sektor properti di Batam. 

2. Mendeskripsikan pengaruh kepercayaan terhadap kinerja perusahaan yang 

bergerak pada sektor properti di Batam. 

3. Mendeskripsikan pengaruh manajemen pengetahuan terhadap kinerja 

dalam perusahaan yang bergerak pada sektor properti di Batam.  

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Penulis ini penelitian ini dapat memberikan manfaat baik itu secara teoritis 

maupun praktis dan diuraikan sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan konsep mengenai 

pengaruh kepemimpinan, kepercayaan dan manajemen pengetahuan 

terhadap kinerja perusahaan yang bergerak pada sektor broker properti di 

Batam dan dapat dijadikan bahan refeerensi untuk penelitian yang akan 

datang. 

2. Manfaat Praktis 

1. Bagi Pembaca 

Menjadi upaya edukasi mengenai kepemimpinan, kepercayaan dan 

manajemen pengetahuan serta dampak yang timbul pada kinerja 

perusahaan. 
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2. Bagi Perusahaan 

a. Dalam melakukan upaya penelitian ini penulis ingin memberikan 

masukan dan saran yang baik bagi pimpinan untuk menunjang 

kepemimpinan baik itu dalam berorganisasi, kepercayaan 

karyawan dan membangun sistem manajemen pengetahuan 

sehingga dapat menunjang kinerja perusahaan. 

b. Memberikan dorongan motivasi dan inovasi bagi pimpinan dan 

karyawan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan mampu 

menggunakan pengetahuan dalam meningkatkan kinerja yang 

nantinya berguna bagi perusahaan. 

 

1.4 SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Hasil penelitian ini dilaporkan dalam bentuk skripsi dengan sistematika 

sebagai berikut. 

BAB I : PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, masalah penelitian, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.  

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS  

Bab ini berisi penelitian-penelitian yang sebelumnya telah 

dilakukan dan ditarik kesimpulan dalam penelitian tersebut yang 

berhubungan dengan variabel yang akan dibahas pada penelitian 

ini serta perumusan hipotesis-hipotesis yang digambarkan dalam 

bentuk model.  
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BAB III :  METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi pendekatan dan metode penelitian yang digunakan 

selama penelitian ini berlangsung meliputi rancangan penelitian, 

objek penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan 

data serta metode analisi data. 

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi hasil pengolahan data yang didapat dari kuesioner 

yang telah dibagikan kepada reseponden dan ditarik kesimpulan 

dan data-data yang diperoleh terdiri dari statistik deskriptif, hasil 

uji analisis, uji kualitas serta pengujian pada hipotesis. 

BAB V :  KESIMPULAN, KETERBATAN DAN REKOMENDASI  

Bab ini berisi tentang kesimpulan akhir dari hasil penelitian, 

keterbatasan penelitian yang dialami peneliti selama melakukan 

penelitian dan rekomendasi untuk  peneliti-peneliti selanjutnya 

dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan variabel 

yang diteliti. 
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