
BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang Penelitian 

 
Batam merupakan salah satu kota industri yang cukup besar di Indonesia, 

banyak terdapat kawasan industri di kota Batam. Selain sektor industri manufaktur, 

Batam mempunyai banyak industri galangan kapal (shipyard industry), industri 

fabrikasi (fabrication industry) dan beberapa industri berat lainnya seperti industri 

pipa (pipe industry) juga industri pendukung untuk minyak dan gas (oil and gas 

support industry). Industri galangan kapal di kawasan perdagangan bebas dan 

pelabuhan bebas Batam merupakan yang terbesar di Indonesia. Industri galangan 

kapal banyak terdapat di kawasan Tanjung Uncang, Sekupang dan Kabil. Drydocks 

World Nanindah, Drydocks World Pertama, BATAMEC dan ASL adalah merupakan 

galangan kapal besar yang ada di Batam selain puluhan perusahaan galangan kapal 

kecil lainnya, dengan jumlah karyawan galangan kapal mencapai lebih dari puluhan 

ribu  orang.  

Di kawasan Tanjung Uncang ada  lebih dari 100 perusahaan galangan kapal. 

Kawasan galangan kapal di Batam memproduksi kapal-kapal berstandar internasional 

yang dipesan perusahaan minyak dan gas bumi global. Beberapa kapal buatan Batam 

digunakan di Thailand, Filipina bahkan hingga Timur Tengah. Selain kualitas nomor 

satu, kapal-kapal produksi Batam juga dikerjakan ribuan pekerja yang berasal dari 

daerah lain di Indonesia. (http://kepri.antaranews.com).  
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Sumber daya manusia memegang peran yang sangat penting, sumber daya 

manusia dipandang sebagai faktor pendorong yang utama dalam menentukan 

keberhasilan suatu perusahaan. Memacu motivasi pegawai harus dilakukan untuk 

mendorong pencapaian kinerja yang baik. Motivasi merupakan proses pemberian 

motif (penggerak) bekerja kepada para karyawan sehingga mereka mau bekerja demi 

tercapainya tujuan perusahaan secara efektif dan efisien. Pemberian motivasi kerja ini 

terdapat dalam teori kebutuhan hierarki Maslow yang meliputi kebutuhan fisiologis, 

kebutuhan keamanan, kebutuhan sosial, kebutuhan penghargaan dan kebutuhan 

aktualisasi diri (Handoko, 2005). Dengan terpenuhinya semua kebutuhan atau 

keinginan dan harapan maka pegawai akan mendapatkan kepuasaan, dan pegawai 

yang tingkat kepuasannya tinggi maka secara otomatis kinerja akan meningkat.  

Menurut Siswanto (1990) kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seorang 

tenaga kerja dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang dibebankan kepadanya 

sebagai hasil kerja seseorang pada kesatuan waktu atau ukuran tertentu. Dalam 

mengelola organisasi sebenarnya adalah mengelola berbagai ragam, sikap, dan 

kemampuan manusia agar mereka bekerja menuju satu tujuan yang direncanakan.  

Lingkungan kerja didefinisikan sebagai suasana di lingkungan kerja 

merupakan tempat yang mendorong komitmen kerja dan memaksimalkan 

produktivitas (Taylor, 2007). Gibson et al. (1982)  menyatakan bahwa bila karyawan 

menjadi stres di tempat kerja, maka karyawan memiliki potensi tinggi untuk 

melakukan pekerjaan dengan lambat dan akan mempengaruhi kinerja karyawan. 

Victor, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Perusahaan Galangan Kapal di Kota Batam, 2015 
UIB Repository(c)2015 



Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan dengan antusias (Keith, 1985). Seorang manajer yang ingin berhasil 

maka dituntut untuk memiliki kepemimpinan yang efektif. Smith (1992) 

mengemukakan bahwa kepuasan kerja adalah perasaan atau tanggapan afektif 

terhadap suasana kerja. Kepuasan kerja dapat didefinisikan juga sebagai sejauh mana 

seorang pekerja puas dengan imbalan yang diterima dari pekerjaannya 

Dalam penelitian ini, penulis meneliti tentang kinerja karyawan, dimana 

kinerja karyawan merupakan salah satu indikator kemajuan perusahaan. Kinerja 

karyawan di galangan kapal harus dijaga dan terus ditingkatkan agar dapat bersaing 

dengan perusahaan sejenis baik tingkat lokal maupun regional. Semua perusahaan 

yang dijadikan sampel telah memenuhi standar mutu internasional. Hal ini dibuktikan 

dengan sudah diraihnya berbagai sertifikasi standar mutu internasional seperti  ISO 

9000:2000 untuk standar mutu kualitas manajemen, OHSAS 18001:2007 untuk 

standar mutu keselamatan dan kesehatan kerja dan EMS 14001:2004 untuk standar 

mutu kualitas manajemen lingkungan. Berdasarkan uraian diatas tersebut, maka 

penulis membuat penelitian dengan judul Analisis Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Kinerja Karyawan pada Perusahaan Galangan Kapal di Kota 

Batam.  

 

1.2. Permasalahan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan 

sebagai berikut: 
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1.  Apakah terdapat pengaruh signifikan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan? 

2. Apakah terdapat pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Apakah terdapat pengaruh signifikan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan? 

4. Apakah terdapat pengaruh signifikan kompensasi terhadap kinerja karyawan? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan  

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

3. Untuk mengetahui pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan 

4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan 

 

1.3.2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi manajemen organisasi atau perusahaan: penelitian ini diharapkan dapat 

menjadi masukan atau saran bagi organisasi atau institusi dalam meningkatkan 

kinerja pegawai. 
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2. Bagi akademisi: sebagai referensi dan informasi untuk penelitian selanjutnya 

yang berkaitan dengan variabel kinerja pegawai dan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya.  

 

1.4. Sistematika Pembahasan 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

   Pada bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang                     

penelitian, permasalah penelitian, tujuan dan manfaat penelitian serta                     

sistematika pembahasan. 

BAB II        : KERANGKA TEORETIS DAN PERUMUSAN PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang teori yang akan digunakan sebagai dasar untuk 

menganalisa pokok masalah yang berhubungan dengan budaya 

organisasi, kepemimpinan, kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja 

pegawai serta metode yang digunakan dalam menganalisis data. 

BAB III      : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menerangkan tentang rancangan penelitian, objek 

penelitian, definisi operasional variabel, teknik pengumpulan data, 

metode analisis data dan pengujian hipotesis. 

BAB IV      : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan dijelaskan hasil analisa data yaitu menguji hipotesis  

dengan membahas hasil statistik deskriptif dari kuesioner, uji kualitas 

data dan pengujian hipotesis. 
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BAB V       : KESIMPULAN , KETERBATASAN DAN REKOMENDASI 

Pada bab ini penulis memberikan kesimpulan akhir dari seluruh 

pembahasan yang sudah penulis sajikan, keterbatasan yang ada pada 

penelitian dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya.  
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