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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam 

mempengaruhi prestasi organisasi karena kepemimpinan merupakan aktivitas 

yang utama dalam mencapai tujuan (Gitosudarmo dan Sudita, 1997:127-128). 

Organisasi tidak dapat mengoptimalkan keuntungan dan produktivitas tanpa 

adanya karyawan yang kompeten,mempunyai keahlian, dan berdedikasi 

terhadap keinginan perusahaan. Hal ini disebabkan oleh dua alasan 

diantaranya sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh efesiensi dan 

efektivitas organisasi serta sumber daya manusia yang juga merupakan 

pengeluaran pokok perusahaan dalam menjalan kan bisnis (Simamora, 

1995:02) 

Kepemimpinan merupakan pelakasanaan dari fungsi manajemen 

yang sangat vital dan menjadi prioritas utama dalam membuat prencanaan 

untuk mencapai tujuan, oleh karena itu figur seorang pemimpin yang 

memiliki visi dan missi sangat jelas dibutuhkan dalam organisasi. 

Keberhasialan sebuah organisasi baik secara keseluruhan atau kelompok 

sangat tergantung pada mutu kepemimpinan, yang mencakup persepsi, 

wawasan, filsafat, prilaku dan gaya kepemimpinan. Efektifitas kepemimpinan 

akan diuji kemampuannya ketika mengambil keputusan yang tepat pada 

setiap kondisi yang dihadapi organisasi atau perusahaan. 
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Seorang pemimpin harus dapat membaca dan memahami keinginan 

dari karyawan atau bawahannya dan menciptakan semangat kerja dan rasa 

tanggung jawab atas maju mundurnya organisasi dimana karyawan tersebut 

bekerja. Pada prinsipnya semangat kerja karyawan terletak pada dua hal, 

yaitu antara pemimpin melalui gaya kepemimpinan dan karyawan itu sendiri. 

Konsekuensinya, antara kepemimpinan dan semnagat kerja sangat erat 

hubungannya. 

Menurut Nitisemito  (1996:96),” semangat kerja adalah melakukan 

pekerjaan secara lebih giat sehingga pekerjaan dapat diharapkan selesai lebih 

cepat dan lebih baik”. Karyawan dengan semangat kerja yang tinggi akan 

memberikan kontribusi yang lebih besar dan lebih baik dibandingkan dengan 

karyawan dengan semangat kerja rendah, karena karyawan  dengant 

semnagat  kerja yang tinggi, akan menunjukkan keinginan yang kuat dalam 

bekerja dan menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan sebalikanya jika 

karyawan memiliki semangat kerja yang rendah, karyawan tersebut akan 

bermalas- malasan saat melaksanakan tugasnya sehingga akan menghabiskan 

lebih banyak waktu dan biaya. Menurut Nitisemilo (1996 : 261) indikator 

turunya semngat kerja karyawan dapat dilihat dari turunya atau rendahnya 

produktifitas kerja, tingkat absensi yang tinggi/naik, labor turn over yang 

tinggi, tingkat kerusakan yang naik/tinggi,kegelisahan karyawan, tuntutan 

yang sering terjadi dan pemogokan. 

Keberhasilan dalam mengelola organisasi ditentukan oleh kegiatan 

pengelolaan sumber daya manusia. Dari sini dapatlah dipahami bahwa 
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pemimpin dalam orgnisasi harus mempunyai teknik-teknik untuk dapat 

memelihara prestasi dan kepuasan kerja karyawan dengan memberikan 

dorongan atau semangat pada bawahannya agar dapat melaksanakan tugas 

mereka sesuai aturan dan pengarahan. 

Obyek penelitian ini dilakukan disalah satu perusahaan garam yang 

terletak di Kabupaten Sumenep yaitu di perusahaan CV. Surya Abadi 

Kencana. Untuk itulah, maka perlu menganalisis gaya kepemimpinan dan 

dan kematangan bawahan terhadap semangat kerja yang mungkin dapat 

meningkatkan produktivitas kerja karyawan di dalam perusahaan. Yang 

terjadi di CV. Surya Abadi kencana setelah sekian lama berdiri dan 

berkembang sampai saat ini tentunya CV. Surya Abadi kencana tidak hanya 

tertuju pada bagaimana dapat mengembangkan usahanya serta dapat 

meningkatkan volume penjualannya dimana akan berakhir pada suatu 

peningkatan finansial. CV. Surya Abadi Kencana pada saat ini memproduksi 

produk berupa garam dapur beryodium dan garam beryodium dengan kadar 

garam yang rendah. Di tengah persaingan bisnis garam yang meningkat di 

saat sekarang ini, tentunya kebutuhan akan ketersediaan produk garam sangat 

tinggi. Dan dalam bisnis garam terdapat persaingan yang sangat ketat 

walaupun banyak orang menganggap sepele bisnis tersebut. 

Selama ini pimpinan pada CV. Surya Abadi Kencana dalam 

menetapkan segala bentuk keputusan melalui beberapa tahap yang didasarkan 

atas pertimbangan seluruh elemen yang terdapat diperusahaan. Kenyataan 

tersebut menunjukkan bahwa pimpinan selalu berupaya untuk mengendalikan 
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secara maksimal atas seluruh kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.  

Pimpinan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pekerjaan para 

karyawan selalu terfokus dalam upaya pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan. Namun demikian kebijakan tersebut dirasakan merugikan bagi 

karyawan, dimana para karyawan kurang merasa dihargai keberadaannya di 

perusahaan oleh pimpinan, dimana pendapat dan gagasan dari karyawan 

kurang dihargai oleh pimpinan atau perusahaan 

Dilihat dari proses produksi garam yang begitu berat, perusahaan 

harus mampu dan jeli dengan keadaan karyawan. Hal ini tidak lepas dari 

peran seorang pemimpin dalam melakukan pendekatan pada karyawan untuk 

memberikan motivasi dan semangat kerja agar karyawan mampu 

melaksanakan tugasnya dengan baik, karena dengan semangat kerja yang 

tinggi diharapkan dapat meningkatkan produktifitas perusahaan dan 

karyawan bekerja dengen penuh sukerela. Jika pemimpin mampu 

memberikan apa yang menjadi tuntutan bagi karyawan maka karyawan akan 

bersemangat dalam bekerja pada perusahaan. yaitu dengan semangat kerja 

yang tinggi diharapkan dapat meningkatkan kinerja dimana akan berakhir 

pada mutu atau kualitas produk yang akan dihasilkan. Semangat kerja 

karyawan tersebut juga terkait dengan dukungan para karyawan dalam 

bekerja di perusahaan. Pada CV. Surya Abadi Kencana dapat diketahui 

bahwa selama ini para karyawan memiliki semangat kerja yang tinggi yang 

dimana salah satu indikasinya yaitu menurunnya tingkat absensi kerja para 



 5

karyawan. Adapun untuk mengetahui tingkat absensi karyawan tahun 2011, 

yang secara lengkap disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1 
 

Tingkat Absensi Kerja Karyawan 
CV. Surya Abadi Kencana Tahun 2011 

(Dalam Orang) 
Tahun Jumlah Karyawan Jumlah yang absen 

Januari 34 4 
Februari 37 3 
Maret 35 1 
April 34 5 
Mei 35 5 
Juni 38 0 
Juli 37 1 
Agustus 35 0 
September 35 0 

Sumber: CV. Surya Abadi Kencana 

Dari tabel 1 dapat dikatakan bahwa pada tahun 2011 tingkat absensi 

kerja karyawan menunjukkan adanya penurunan, kondisi tersebut dapat 

mengindikasikan adanya peningkatan semangat para karyawan dalam bekerja 

di perusahaan. Data pada tabel 1 menunjukkan bahwa pada bulan April dan 

Mei jumlah karyawan absen tertinggi dibandingkan dengan bulan-bulan yang 

lain. Berdasarkan tingkat absensi kerja menunjukkan bahwa hampir secara 

keseluruhan karyawan (sekitar 90%) yang absen dikarenakan adanya 

kepentingan keluarga dan hanya sebesar 10% yang tidak masuk kerja tanpa 

adanya keterangan yang jelas. Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa para 

karyawan memiliki dukungan atas upaya untuk mencapai tujuan perusahaan 

secara keseluruhan. 
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Selain itu pihak manajemen selalu berupaya memaksimalkan potensi 

yang dimiliki oleh karyawan sehingga mendukung proses pencapaian tujuan 

perusahaan. Pada dasarnya gaya kepemimpinan dapat memberikan dukungan 

secara nyata dalam upaya untuk memberikan jaminan atas semangat kerja 

para karyawan dalam bekerja di perusahaan. Melalui analisis terhadap gaya 

kepemimpinan dan semangat kerja maka upaya pihak manajemen untuk 

menetapkan kebijakan terkait dengan gaya kepemimpan dapat terwujud dan 

upaya untuk meningkatkan semangat kerja secara maksimal dapat terwujud. 

Berdasarkan uraian tersebut dipilihlah judul penelitian “Analisis Gaya 

Kepemimpinan dan Kematangan Bawahan Terhadap Semangat Kerja 

Karyawan CV.Surya Abadi Kencana Sumenep’’ 

B.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam latarbelakang 

permasalahan, maka diperoleh rumusan sebagai berikut. 

1. Bagaimanakah gaya kepemimpinan bila dilihat dari orientasi tugas pada 

perusahaan CV. Surya Abadi Kencana ? 

2. Bagaimanakah gaya kepemimpinan bila dilihat dari orientasi hubungan 

pada perusahaan CV. Surya Abadi Kencana ? 

3. Bagaimanakah kematangan bawahan pada perusahaan CV. Surya Abadi 

Kencana ? 

4. Bagaimana semangat kerja karyawan pada perusahaan CV. Surya Abadi 

Kencana? 
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5. Apakah gaya kepemimpinan orientasi tugas, orientasi hubungan dan 

kematangan bawahan berpengaruh terhadap semangat kerja karyawan 

pada perusahaan CV. Surya Abadi Kencana? 

C.  Pembatasan Masalah 

Mengingat permasalahan yang ada sangat luas dan supaya penulis 

skripsi lebih terarah maka penelitian ini akan membatasi permasalahan pada: 

1. Terbatas pada obyek yang diteliti yaitu karyawan bagian produksi  pada  

CV.Surya Abadi Kencana Sumenep. 

2. Dibatasi pada gaya kepemimpinan menurut elemen-elemen yang diamati 

oleh Hersey dan Blanchard dan semangat kerja karyawan 

3. Waktu penelitian yaitu pada bulan Juni 2012. 

D.  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah 

dijelaskan diatas maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan bila dilihat dari orientasi 

tugas pada perusahaan CV. Surya Abadi Kencana. 

2. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan bila dilihat dari orientasi 

hubungan pada perusahaan CV. Surya Abadi Kencana. 

3. Untuk mendeskripsikan kematangan bawahan pada perusahaan CV. Surya 

Abadi Kencana. 

4. Untuk mendeskripsikan semangat kerja karyawan pada perusahaan CV. 

Surya Abadi Kencana. 
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5. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan orientasi tugas, 

orientasi hubungan dan kematangan bawahan berpengaruh terhadap 

semangat kerja karyawan pada perusahaan CV. Surya Abadi Kencana. 

 

E.  Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan gaya 

kepemimpinan  yang tepat untuk diterapkan pada perusahaan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan. 

 

 


