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BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Indonesia merupakan negara berkembang dengan terdiri dari banyaknya 

kepulauan dan kaya akan sumber daya alam di dalamnya. Kota Batam salah 

satunya yang berkembang pesat dengan pertumbuhan ekonomi yang melebihi 

rata-rata pertumbuhan ekonomi secara nasional. Hal ini didukung oleh 

petumbuhan ekonomi di Kota Batam yang mayoritas dari sektor industri dan letak 

Kota Batam yang berdekatan dengan Negara maju contohnya Malaysia dan 

Singapura sehingga perkembangan bisnis yang konsisten dengan bertumbuhnya 

kondisi perekonomian di Indonesia memaksa menjadi kompetensi yang kuat.  Hal 

ini juga bertujuan untuk bisnis atau perseroan selain mencari keuntungan 

semaksimal mungkin (disamping misi perusahaan yang lain) harus berani dan siap 

dalam bersaing. Oleh sebab itu perusahaan di wajibkan mempunyai pengurusan 

yang terpercaya dan kompetitif serta menerapkan staff untuk modal utama 

perusahaan sebagai faktor pendukung dalam hal tersebut. Kesuksesan sebuah 

perseroan bermaksud mencapai visi dan misi yang tidak berlandaskan pada sarana 

serta prasarana yang tersedia namun juga berlandaskan kepada sumber daya 

manusianya. Semakin kuat pengetahuan dari sumber daya manusia suatu 

perusahaan maka akan semakin kuat daya saing perusahaan tersebut. 

Pengembangan karir menurut penelitian Marwansyah (2012) adalah suatu 

kegiatan pengembangan diri yang diraih dari seorang yang akan membuat rencana 

karir. Dimana pengembangan karir di dasari pada kebutuhan oleh perseroan 

supaya sumber daya manusia yang ada didalamnya dapat dikembangkan dan 
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dimaksimalkan kapasitasnya sehingga perseroan pasti mendapatkan kenaikan  

kinerja yang secara langsung mempengaruhi kesuksesan yang akan diraih. 

Kesuksesan suatu perusahaaan sangat dipengaruhi oleh kinerja 

karyawannya karena hasil kerjanya pasti berpengaruh dalam aktivitas perusahaan. 

Ketika hasil kerja karyawan di bawah standar sehingga merupakan penghalang 

industri untuk menggapai visinya (Ariana dan Riana, 2013). 

Pada penelitiannya Wijaya Suparno, (2016) Gaya kepemimpinan adalah 

suatu cara dan proses komplek dimana seseorang mempengaruhi orang-orang lain 

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

dengan cara yang lebih masuk akal. Sehingga style seorang pemimpin mampu 

mempengaruhi kinerja dan menjembatani sebuah perusahaan dalam pencapaian 

kesuksesaan.  

Objek penelitian ini ialah perusahaan manufaktur yang beroperasional di 

industri manufaktur. Hampir sebagian besar perusahaan yang beroperasi di 

wilayah Kota Batam ialah perusahaan di bagian manufaktur. Salah satunya di 

kawasan Batamindo karena kawasan Batamindo adalah kawasan industri pertama 

dan terbesar di Batam sejak tahun 1990. Perusahaan Industri manufaktur ialah 

pergerakan ekonomi yang ada pada kegiatannya memburui suatu barang olahan 

untuk dijadikan barang jadi, serta menambah nilai atau value nya (Holzi and 

Sogner, 2014). Contohnya perusahaan jasa dan perusahaan produksi produk. 

SektoraIndustri manufaktur merupakan pendukung bagi sebuah Negara 

dalam meningkatkan ekonominya. Menurut informasi Badan Pusat Statistik 

(BPS), perkembangan perusahaan perakitan manufaktur di bagian industri 
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menengah menurun dari 5,51% tahun 2017 menjadi  5,01% tahun 2018. 

Walaupun mulai menurun, industri manufaktur tetap menjadi sektor yang cukup 

stabil bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. 

Gambar 1.1 Perkembangan Industri Manufaktur, sumber : BPS, 2018 

Dapat kita lihat dari grafik di atas bahwa industri manufaktur di Indonesia 

merupakan satu-satunya sektor yang utama dalam meningkatkan ekonomi negara. 

Oleh karena itu, semakin meningkat industri manufaktur maka semakin 

meningkat pula persaingan antar perusahaan lokal maupun perusahaan asing.  Di 

tengah kondisi persaingan yang begitu komplek, perusahaan harus bertahan dan 

mencapai kesuksesan dengan cara yang berbeda dari perusahaan lainnya. 

Perusahaan yang mampu bertahan lama menghadapi persaingan bahkan 

mampu berkembang dari tahun ke tahun adalah perusahaan yang mampu 

menunjukkan kapasitas beradaptasiiyang lebih cepat terhadap perubahan kondisi 

tuntunan lingkungan, terus menerus melakukan inovasiidan mengambil keputusan 

tepat untuk menggerakkan perusahaan ke arah tujuan yang diinginan. 

Kemampuan perusahaan tersebut hanya mungkin terwujud apabilaaperusahaan 
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dengan efektif mampu menyerap dan menggunakan sumber dayaapengetahuan 

yang dimilikii oleh para anggotanya, memberi ruang yang kondusif bagiisetiap 

individu, tim, bahkan antar perusahaan untuk melakukan penciptaan dan 

penggunaan kembaliipengetahuan untuk diaktualkan ke dalam bentuk produk atau 

jasa yang inovatif (Sangkala, 2007). 

Perusahaan memulai kesuksesan mereka dengan menfokuskan 

strategiibukan hanya untuk menggapai tujuan serta keuntungan semataatetapi 

menciptakan industri dengan wawasan luas melalui pengelolaan pengetahuan atau 

knowladge management (Human Capital Magazine, 2007). Perusahaan yang telah 

menerapkan konsep knowladge management atau manajemen pengetahuan 

menjadikan pengetahuan sebagai sumber dayaautama serta strategi untuk industri.  

Organisasiiperusahaan dituntut mencariicara dalam mengelolaapengetahuan yang 

terdapat pada masing-masing individu anggotanyaauntuk menghasilkan produk, 

jasaamaupun solusiiyang berkualitas dan berdaya asing. 

Hal-hal itulah yang perlu diperhatikan bagi perusahaan agar dapat 

mencapai kesuksesan perencanaan pada perusahaan. Apabila setiap perusahaan 

industri tidak memperhatikan strategi tersebut, maka dapat dipastikan bahwa 

pencapaian kesuksesan perencanaan sebuah perusahaan sedikit terhambat. 

Atas dasar pemikiran dan apa yang sudah uraikan, sehingga cukup menjadi 

alasan peneliti melaukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan suatu perencanaan yang dapat dilihat dari pengembangan karir, 

pengetahuan managemen, dan gaya kepemimpinan. Adapun judul dalam 

penelitian ini adalah Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesuksesan 
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perencanaan dilihat dari pengembangan karir, pengetahuan manajemen dan 

gaya kepemimpinan pada Perusahaan Manufaktur di Industri Batamindo 

Kota Batam. 

1.2 Permasalahan Penelitian 

Permasalahan penelitian berdasarkan latar belakang sebagai berikut: 

1. Apakah faktor pengembangan karir berpengaruh terhadap kesuksesan 

2. Apakah perencanaan pada perusahaan manufaktur di industri Batamindo 

kota Batam? 

3. Apakah faktor pengetahuan manajemen berpengaruh terhadap kesuksesan 

perencanaan pada perusahaan manufaktur di industri Batamindo kota 

Batam? 

4. Apakah faktor gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kesuksesan 

perencanaan pada perusahaan manufaktur di industri Batamindo kota 

Batam? 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dan manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengembangan karir terhadap kesuksesan 

perencanaan pada perusahaan manufaktur di industri Batamindo kota 

Batam. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan manajemen terhadap kesuksesan 

perencanaan pada perusahaan manufaktur di industri Batamindo kota 

Batam. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kesuksesan 

perencanaan pada perusahaan manufaktur di industri Batamindo kota 

Batam.  

Dengan melihat tujuan penelitian sehingga tujuan penelitian di bawah ini:  

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil survei yang diinginkan bisa menambah ilmu dan informasi 

untuk peneliti, menguatkan penelitian sebelumnya, serta menyediakan 

partisipasi dalam peningkatan referensi adapun survei di sektor 

ekonomi. 

b. Survei ini dipercaya bisa sebagai referensiidan menyediakan 

pastisipasi bagiipeneliti ke depan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Menyebarkan informasi penelitiitentang upaya yang berkaitan pada 

kesuksesan perencanaan karyawan industri. Sebagai wawasan dalam 

menghadapi masalah peneliti ke depan. 

b. Bagi Perusahaan 

1) Mentediakan informasiidan materi evaluasi bagi praktisiikhususnya 

perusahaan manufaktur tentang dimensi-dimensi yang 

mempengaruhiimempertahankan karyawan pada perusahaan.  

2) Hasil penelitian ini diminta berupaya memberikan rekomendasiidan 

ide produksi program kesuksesan suatu perencanaan kepada 

manajemen terutamaadalam korelasinya pada karyawaan 
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3) Perusahaan dapat mengidentifikasi sejauh mana pengaruh strategi 

perencanaan Kesuksesan yang diterapkan mengakibatkan kepada 

sukses nya suatu perencanaan di perusahaan.  

1.4 Sistematika Pembahasan 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang penelitian, permasalahan 

penelitian, tujuan serta manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II: KERANGKA TEORITIS DAN PERUMUSAN HIPOTESIS 

Bab ini membahas mengenai kerangka teoritis, penjelasan dari 

penelitian sebelumnya, dan model yang mendasari penelitian, hingga 

perumusan hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN  

Pada bab ini membahas mengenai uraian rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, teknik 

pengumpulan data serta uji normalitas serta metode analisis data. 

BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai uraian hasil pengujian data setelah 

tahap pemilihan dan pengumpulan data penelitian. 

BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini membahas mengenai bagian penutup yang memuat 

kesimpulan dari keseluruhan penelitian dan temuan-temuan yang 
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diperoleh dari hasil analisa. Bab ini juga memuat rekomendasi dan 

keterbatasan penelitian. 
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