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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

 Keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya selalu 

didukung dengan adanya manajemen kerja yang efektif dan hal tersebut 

merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Kenyataan tersebut menjadikan 

perusahaan harus secara nyata memiliki upaya untuk memberikan dukungan 

kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu faktor agar para 

karyawan dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu 

pimpinan dapat memberikan model gaya kepemimpinan yang membuat 

karyawan merasa nyaman dalam melakukan kinerja didalam suatu perusahaan. 

Keberhasilan suatu perusahaan dalam melakukan aktivitasnya selalu 

didukung dengan adanya manajemen kerja yang efektif dan hal tersebut 

merupakan kunci keberhasilan perusahaan. Kenyataan tersebut menjadikan 

perusahaan harus secara nyata memiliki upaya untuk memberikan dukungan 

kebijakan dalam menggunakan tenaga kerja agar mau bekerja lebih produktif 

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Salah satu faktor agar para 

karyawan dapat bekerja sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu 
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pimpinan dapat memberikan model gaya kepemimpinan yang membuat 

karyawan merasa nyaman dalam melakukan kinerja didalam suatu perushaan. 

Pemimpin jugalah yang menentukan kemana arah bisnis, arah tujuan 

internal maupun eksternal, dan menyelaraskan asset dan keterampilan organisasi 

dengan kesempatan dan resiko yang dihadapkan pada lingkungan, perubahan 

social, inovasi teknologi dan bertambah ketatnya persaingan dewaa ini, 

menghadapkan pemimpin bisnis kepada tantangan yang sulit. Dalam lingkungan 

yang demikian besar tuntutannya, bakat kepemimpinan pemimpin perusahaan 

dapat memberikan keunggulan kompetitif yang tidak sedikit. Terlebih lagi 

perusahaan harus juga memandang ke depan untuk melatih generasi pemimpin 

mendatang. Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut harus 

dapat diperbaiki. Hal tersebut dilakukan agar proses pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan dapat berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. 

Selain kepemimpinan, karyawan sebagai bawahan adalah sumber daya 

manusia yang tidak kalah pentingnya dalam pencapaian tujuan organisasi 

perusahaan karena karyawanlah yang menggerakkan maju mundurnya suatu 

perusahaan. Suatu organisasi perusahaan perlu adanya pengaturan, pengarahan, 

dan pendayagunaan sumber daya yang ada didalamnya. Sumber daya manusia 

merupakan aset utama yang sangat besar pengaruhnya terhadap kemajuan suatu 

perusahaan. Untuk mencapai apa yang telah menjadi tujuan perusahaan yang telah 

ditetapkan, maka dalam pengelolaan sumberdaya manusia perlu ditingkatkan baik 
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itu kemampuaanya, keterampilan dan pengetahuannya, sehingga karyawan lebih 

kreatif, inisiatif dan penuh tanggung jawab.  

Seorang pemimpin harus mempunyai keluwesan dan mengerti kebutuhan 

akan bawahannya, bukan hanya memberikan tugas tanpa adanya keluwesan 

terhadap para bawahannya. Pemimpin yang efektif mampu menyesuaikan 

organisasi untuk menghadapi kebutuhan yang berubah-ubah tanpa terlalu banyak 

meresahkan bawahannya. Dengan kebutuhan-kebutuhan yang diperoleh oleh para 

bawahan maka mereka akan merasa nyaman dan merasa diperhatikan oleh 

pemimpin tersebut, sehingga bawahan akan meningkatkan kinerja mereka. Para 

bawahan juga akan memberikan kontribusi positif kepada perusahaan di dalam 

rangka proses pencapaian tujuan perusahaan. 

Di dalam hal mengatur bawahan untuk mencapai tujuan perusahaan yang 

telah ditetapkan, kemungkinan adanya masalah, pertentangan, yang dampaknya 

akan menimbulkan konflik di dalamnya. Oleh karena itu perlu adanya persiapan 

matang dari seorang pemimpin agar terjalin hubungan kerjasama yang baik 

dengan bawahan untuk mencapai tujuan perusahaan yang efektif. Pada umumnya 

perusahaan menginginkan setiap karyawan memiliki kinerja yang tinggi, sehingga 

perusahaan dapat dengan mudah mencapai tujuan perusahaan. Untuk mencapai 

prestasi kerja karyawan, perusahaan mengalami kesulitan untuk menentukan cara 

yang paling efektif dalam peningkatannya. Salah satu cara untuk meningkatkan 

kinerja karyawan perusahaan yaitu dengan menerapkan gaya kepemimpinan yang 
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baik. Gaya kepemimpinan ini sangat penting peranannya untuk meningkatkan 

kinerja karyawan yang akan menghasilkan kinerja yang baik bagi karyawan.Gaya 

kepemimpinan yang didasarkan atau disesuaikan dengan berbagai kemungkinan 

situasi organisasi.. Secara garis besar gaya pemimpin ini dikelompokkan dalam 

gaya yang berperilaku tugas (task oriented),perilaku hubungan (relationship 

oriented)  

Berkaitan dengan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dalam 

suatu perusahaan, maka dalam hal ini penelitian dilakukan pada PR. Sejuk Alami, 

salah satu usaha perusahaan rokok yang ada di kota Malang, dimana persaingan di 

dalam usaha ini mengalami perkembangan yang sangat pesat di kota Malang. Hal 

ini dapat dilihat terdapat beberapa industri rokok kecil maupun besar di Malang, 

untuk itu dibutuhkan suatu kepemimpinan untuk mempertahankan dan memimpin 

SDM yang ada, terutama pada peningkatan kinerja karyawan. Pemimpin harus 

mampu menetapkan tugas berdasarkan kemampuan dan kematangan bawahannya 

serta menciptakan hubungan yang harmonisasi pada karyawan untuk dapat 

mencapai tujuan perusahaan, dimana  kepuasan dan kesetiaan pelanggan menjadi 

tolak ukur keberhasilan perusahaan mencapai tujuan. 

Fenomena yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan di PR. Sejuk 

Alami bagian produksi adalah dimana karyawan merasakan hanya mendapatkan 

sebuah arahan dari pimpinan atau sebuah tuntutan untuk menyelesaikan sebuah 

tanggung jawabnya tanpa mendengarkan keluhan-keluhan para karyawan, 
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keluhannya tersebut antara lain dimana jam kerja karyawan yang hanya 

mendapatkan waktu istirahat yang sedikit, serta perhatian dari seseorang 

pimpinan bagian produksi terhadap kesejahteraan karyawan, pimpinan bagian 

produksi hanya meemberikan tuntutan terhadap karyawan di dalam aktivitas 

produksi, bagian produksi terdiri dari pengelintinagn rokok dan pengepakan. 

Pada bagian pengelintingan di tuntut hanya pada hasil yang dikerjaakan sesuai 

batas waktu yang ditentukan, dimana hal ini ketelitian dan kerapian adalah hal 

yang dituntut kepada karyawan bagian produksi. Pada bagian pengepakan dimana 

kualitas pengepakan yang di berikan menjadi sebuah tugas yang harus dicapai 

oleh karyawan pengepakan. Berikut ini adalah data hasil produksi PR.sejuk 

Alami : 

Tabel 1.1 

Data Hasil Produksi PR.Sejuk Alami 

Tahun Dalam Satuan 
(batang) 

Dalam Satuan 
(pak) 

2009 121.676.388 11.089.672 
2010 143.304.996 11.942.083 
2011 151.302.556 12.143.876 

     Sumber : PR.Sejuk Alami   

  

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui bahwa produksi dalam 3 

tahun terakhir para karyawan belum secara maksimal dalam mencapai target yang 

telah ditetapkan, hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya target yang tidak 

tercapai dari hasil produksi yang telah ditetapkan. Rata – rata realisasi produksi 
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untuk seorang karyawan dalam sehari mampu menghasilkan sampai dengan 1.448 

batang rokok. Faktor yang menentukan apakah kinerja karyawan berjalan dengan 

baik atau tidaknya, semua itu dapat diukur dan dilihat salah satunya melalui gaya 

kepemimpinan yang diterapkan pada perusahaan yang ada, apakah karyawan 

tersebut merasa nyaman bekerja didalam perusahaan tersebut.  Kalau mereka 

merasa nyaman dan cocok bekerja dalam perusahaan tersebut, tentunya mereka 

akan berusaha untuk memberikan kinerja yang baik terhadap perusahaan tersebut. 

Maka dari itu Seorang pemimpin harus mempunyai keluwesan serta kedekatan 

dengan bawahannya, bukan hanya memberikan tugas tanpa adanya keluwesan 

terhadap para bawahannya. Jika gaya kepemimpinan tersebut dilakukan oleh 

pemimpin maka para bawahan juga akan memberikan kontribusi positif kepada 

perusahaan di dalam rangka proses pencapaian tujuan perusahaan. 

Kinerja karyawan melalui gaya kepemimpinan diatas dapat diketahui 

bahwa selama ini pihak manajemen atau pimpinan dari PR. Sejuk Alami lebih 

menekankan karyawan pada pemenuhan pencapaian target kerja yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan, hal ini dilakukan oleh pimpinan agar realisasi 

produksi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini terbukti dari data Tabel 

1.1 yang target tiap tahun nya selalu meningkat. Adanya permasalahan diatas 

tentunya akan mempengaruhi kemajuan atau bahkan organisasi akan mengalami 

kemunduran apabila kinerja karyawan organisasi tersebut tidak diperbaiki. Peran 

serta seorang pemimpin sangatlah berpengaruh besar dalam hasil produksi suatu 
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perusahaan atau organisasi.. Berdasarkan uraian diatas, maka perlu diadakan 

penelitian dengan judul "Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan Bagian Produksi PR. Sejuk Alami Malang" 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat ditarik suatu perumusan 

masalah, sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan dalam PR. Sejuk Alami 

Malang pada bagian produksi 

2. Bagaimana kinerja karyawan bagian produksi PR. Sejuk Alami Malang 

3. Apakah gaya kepemimpin perilaku perilaku tugas dan  perilaku perilaku 

hubungan  berpengaruh signifikan pada kinerja karyawan bagian produksi  PR. 

Sejuk Alami Malang 

4. Diantara gaya kepemimpiann perilaku perilaku tugas dan perilaku perilaku 

hubungan, manakah variabel yang lebih kuat berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan bagian produksi  PR. Sejuk Alami Malang 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi agar permasalahan dalam penelitian ini tidak terlalu 

luas, maka ruang lingkup penelitian hanya pada gaya kepemimpinan yang ada 

pada bagian produksi, berdasarkan teori gaya kepemimpinan situional 

menurutHersey dan Blancard meliputi gaya kepemimpinan perilaku perilaku 
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tugas dan perilaku perilaku hubungan, sedangkan kinerja meliputi kualitas, 

kuantitas dan ketepatan waktu. 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh PR. Sejuk Alami 

Malang bagian produksi 

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan bagain produksi PR. Sejuk Alami Malang 

3. Untuk mengetahui apakah variabel gaya kepemimpinan perilaku perilaku tugas 

dan perilaku perilaku hubungan berpengaruh signifikan pada kinerja karyawan 

bagian produksi PR. Sejuk Alami Malang 

4. Untuk mengetahui manakah dari variabel perilaku perilaku tugas dan perilaku 

perilaku hubungan yang lebih kuat berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan bagian produksi PR. Sejuk Alami Malang 

E. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang diharapkan oleh penulis dengan melakukan 

penelitian ini, yaitu : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan bagi perusahaan agar labih 

memperhatikan sikap dan gaya kepemimpinan serta sebagai bahan evaluasi 

terhadap gaya kepemimpinan yang telah diterapkan selama ini, guna 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Dapat digunakan sebagai masukan dan acuan peneliti selanjutnya. 


