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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara yang memiliki letak geografis yang strategis 

yaitu diantara Benua Asia dan Benua Australia serta diantara Samudera Pasifik 

dan Samudera Hindia (Cross Position). Indonesia merupakan negara kepulauan 

terbesar didunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau yang dipisahkan 

oleh selat dan laut dengan luas wilayah sekitar 1.910.931 .Indonesia memiliki 

kekayaan alam yang melimpah, penduduk terbesar keempat didunia tetapi 

persebarannya tidak merata, serta ketidaksamarataan pembangunan terutama pada 

sektor industri yang memegang peran utama dalam pemenuhan kebutuhan 

masyarakat yaitu kebutuhan pokok harian. 

Beberapa keadaan ini menyebabkan terjadinya perdagangan Internasional dan 

perdagangan domestik untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Indonesia 

yang mengakibatkan terjadinya arus barang yang tinggi di Indonesia di seluruh 

provinsi di Indonesia tak terkecuali kota Batam. Dilain sisi, tingginya arus barang 

di Indonesia juga di akibatkan oleh perkembangan bisnis e-commerce sehingga 

persaingan jasa pengiriman semakin tinggi. Biasanya, para pelaku bisnis toko 

online memanfaatkan halaman website ataupun blog sebagai “kios” toko untuk 

memajang produk dagangan yang mereka tawarkan. Meskipun pembeli dan calon 

konsumennya tidak bertatap muka secara langsung, namun calon konsumen bisa 

memesan barang yang dipasarkan pemilik toko online melalui sms, telepon. 

Adapun perkembangan bisnis e-commerce dapat untuk wilayah Indonesia 

dapat dilihat pada grafik berikut : 
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Gambar 1.1  Pertumbuhan bisnis online di Asia Pasifik tahun 2013-2016, sumber: 

Insidertail.com 

Disisi lain peningkatan ini juga dipengaruhi  dengan dikeluarkannya 

Undang –Undang No. 38 tahun 2009 tentang pos, jasa pengiriman barang yang 

kemudian dikenal dengan jasa kurir tumbuh dengan pesat. UU No 38 tahun 2009 

menyatakan bahwa perusahaan yang dapat masuk dalam usaha jasa di bidang 

kurir menjadi luas, tidak hanya terbatas pada Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN), melainkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ataupun koperasi dan 

swasta bisa masuk ke dalam jasa kurir. Dengan munculnya Dua peraturan 

tersebut, persaingan di bisnis kurir semakin kompetitif dikarenakan segala bentuk 

badan usaha dan swasta bisa masuk ke bisnis kurir tanpa pembatasan. market size 

pada industri logistik di Indonesia dapat dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 1.2  Market size Industri Logistik di Indonesia, sumber : Supply Chain 

Indonesia, diolah dari BPS, 2016 

Dengan semakin meningkatnya tingkat permintaan dari untuk pengiriman 

barang menyebabkan semakin menjamurnya perusahaan yang bergerak dibidang 

ekspedisi ataupun pengiriman barang baik lokal maupun internasional. Berikut 

penulis telah merangkum sembilan (9) perusahaan jasa ekspedisi yang terpopuler 

di Indonesia sebagai berikut :  
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Tabel 1.1 

Daftar nama perusahaan logistik terpopuler di Indonesia  

 

Nama Perusahaan     Tahun Berdiri      Kantor Cabang  

JNE Express 1990 6000 

J&T Express 2015 1300 

Pos Indonesia 1746 4800 

TIKI  1970 1200 

Sicepat  2004 250 

Wahana  2002 300 

Pahala  2008 29 

Pandu Logistik  1992 180 

First Logistik  2007 102 

Sumber : www.4muda.com   

 Sejak tahun 1746 pos Indonesia telah mendominasi untuk pengiriman 

logistik yang kemudian pengusaha menilai terdapat peluang untuk bisnis ini 

karena semakin maraknya perkembangan dari bisnis daring serta e-commerce 

yang secara otomatis sangat bergantung kepada pemanfaatan dari potensi bisnis 

kurir, dipastikan akan semakin melonjak sepanjang tahun 2017 dan tahun-tahun 

kedepannya. Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Express, Pos dan Logistik 

Indonesia (Asperindo) telah menargetkan, bahwa pertumbuhan rata-rata dari 

industri ini sekitar 14% hingga 15%. Sementara total dari nilai keseluruhan pasar 

Asperindo tahun 2016 yang lalu sudah mencapai angka sekitar Rp 50 triliun.  

PT.JNE mendapatkan penghargaan “Indonesia top digital public relation 

award 2019” akan pencapaiannya dalam memberikan pelayanan kurir terbaik 

sepanjang masa. (www.jne.co.id)  

Berkat disiplin dan kerjasama antar karyawan PT.TIKI mendapatkan penghargaan 

“Top Digital PR award 2018” atas pencapaianya dalam melatih karyawan 

ekspedisi sehingga kinerjanya menjadi lebih baik dan berhasil mendapatkan 
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“Gold Brand Champion of Most Recommended Logistic” dari Mark Plus. 

(www.tiki.co.id) 

PT. Pos Indonesia mendapatkan penghargaan “Indonesia digital popular brand 

award (IDPBA) 2018” atas perusahaan logistik ternama di Indonesia. Ini adalah 

salah satu bukti bahwa PT.Pos Indonesia masih dapat bersaing dengan para 

perusahaan ekspedisi lain yang kreatif dan inovatif. (ww.posindonesia.co.id)  

Selain itu berkat pelayanan yang baik dan mendapat kepercayaan pelanggan, 

perusahaan J&T express juga mendapatkan penghargaan sebagai Top brand 

awards 2018. (www.jnt.co.id)  

Keempat perusahaan tersebut telah mendapatkan penghargaan atas kinerja 

karyawan yang memuaskan berkat adanya pelatihan kerja, disiplin, kompensasi 

sesuai yang diberikan sebagai bonus atau bentuk apresiasi atas kinerja mereka.  

Berikut adalah daftar alamat perusahaan cabang JNE, J&T, TIKI, dan Pos 

Indonesia :  
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Tabel 1.2 

Daftar alamat perusahaan cabang JNE, J&T, TIKI, dan Pos Indonesia 

 
sumber : Data Diolah (2018) 

 

   Pencapaian yang didapatkan oleh keempat perusahaan tersebut bukanlah hal 

yang mudah, diperlukan Discipline, Motivation, Compensation dan Leadership 

yang baik dari perusahaan sehingga tujuan dapat tercapai. Dalam suatu organisasi 

terdapat dua pihak yang saling memiliki ketergatungan antara satu dengan yang 

lain dan menjadikannya sebagai unsur pokok dalam organisasi yaitu pemimpin 

sebagai atasan dan karyawan sebagai bawahan (Mulyadi dan Rivai,2009). Dalam 

konteks organisasi pola kepemimpinan seorang pemimpin sangatlah penting 

karena akan berpengaruh kepada kinerja karyawan dan pencapaian perusahaan. 

(Suratna,2013) Definisi dari kepemimpinan adalah bagaimana kemampuan dan 
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keterampilan seseorang sebagai pemimpin dalam organisasi, untuk dapat 

mengambil keputusan dan memberikan sumbangsih nyata dalam upaya 

pencapaian tujuan (Siagian,2015).  

Menurut Wirawan,2009. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kinerja karyawan diantaranya :  

a. Faktor gaya kepemimpinan (leadership) yang diterapkan oleh seorang 

pimpinan terhadap para bawahannya. 

b. Motivasi kerja (work motivation) dimana pemimpin memberikan motivasi 

kerja kepada para bawahannya sehingga kinerja kerjanya meningkat.  

Berdasarkan penjelasan yang telah dijabarkan diatas tersebut, maka dari itu 

peneliti membuat penelitian yang berjudul : “ Analisis Pengaruh Leadership, 

Discipline, Compensation dan Motivation terhadap Employee Performance pada 

Perusahaan Logistik di Kota Batam” 

1.2 Permasalahan Penelitian  

Dilihat dari kesenjangan yang telah dijelaskan diatas, maka penulis 

merumuskan permasalahan yang terjadi diantaranya :   

a. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel Motivation 

terhadap variabel employee performance ?  

b. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara Discipline  terhadap 

variabel employee performance ?  

c. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan diantara Leadership terhadap 

variabel employee performance ?  

d. Apakah terdapat pengaruh yang signifikan diantara Compensation 

terhadap variabel employee performance ?  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1.3.1 Tujuan Penelitian  

Dilihat dari permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis 

menyimpulkan tujuan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :   

a. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  signifikan antara variabel  

Motivation terhadap variabel employee performance 

b. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  signifikan antara variabel 

Discipline terhadap variabel employee performance  

c. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  signifikan antara variabel 

Leadership terhadap variabel employee performance 

d. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh  signifikan antara variabel 

Compensation terhadap variabel employee performance  

1.3.2 Manfaat Penelitian  

Penulis menyimpulkan adapun manfaat dari karya ilmiah atau penelitian ini 

adalah sebagai berikut :   

a. Bagi pihak manajemen organisasi : Dengan adanya penelitian ini, penulis 

berharap penelitian ini bisa menjadi feedback bagi pemilik usaha dalam 

upaya peningkatan kinerja kinerja para karyawan dari segi motivation, 

discipline, leadership dan compensation  pada perusahaan jasa ekspedisi 

sehingga semakin meningkatkan daya saing perusahaan.  

b. Bagi akademisi : Untuk menambah pengetahuan dan bisa menjadi wadah 

aplikasi bagi para mahasiwa dan khusus untuk variabel yang berkaitan 

dengan motivation, discipline, leadership, dan compensation terhadap 

performance para karyawan.  
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c. Bagi peneliti selanjutnya, bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan 

pengembangan dalam sistem pelatihan karyawan yang efektif bisa 

meningkatkan kinerja karyawan, juga lingkungan kerja, dan penghargaan 

terhadap para karyawan atau pekerja.  

1.4 Sistematika Pembahasan 

Pada sistematika pembahasan akan berfungsi untuk memberikan sedikit 

gambaran mengenai isi dari pembahasan yang akan diteliti pada setiap bab-nya. 

Berikut penulis jabarkan mengenai sistematika pembahasan dalam penelitian yang 

penulis lakukan  :   

BAB I  : PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan menjelaskan secara singat mengenai uraikan 

akan latar belakang dilakukannya penelitian, serta tujuan dan 

manfaat dari penelitian dan juga mengenai sistematika 

penulisannya.  

BAB II : KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Pada bab ini akan berisi mengenai teori maupun hasil dari 

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya mengenai variabel 

terkait yaitu employee performance dan juga akan berisi 

mengenai variabel dependen dan keterkaitan antar variabel 

dependen maupun independen.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini akan berisi mengenai pemaparan akan perancangan 

penelitian, definisi operasional, dan objek penelitian, teknik 

pengumpulan data dan metode analisis data dalam penelitian 
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BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab analisi dan pembahasan akan berisi mengenai hasil 

analisis data dan pengujian hipotesis, pemaparan mengenai hasil 

uji statistik deskriptif, dan uji hipotesa dan uji lainnya yang 

berkaitan dengan hasil dari penelitian yang didapatkan.   

BAB V : KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab kesimpulan dan saran akan berisi mengenai conclusion 

dari penelitian, serta keterbatasan dalam penelitian yang telah 

dilakukan dan juga berisi rekomendasi dari peneliti yang 

ditujukan bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan variabel 

yang sama yaitu employee performance.  
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