
1 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang Penelitian 

 

Kemampuan seorang pimpinan dalam melakukan pengendalian aktivitas 

operasional perusahaan sangat dibutuhkan, melalui upaya tersebut maka 

dengan sendirinya jaminan bahwa aktivitas operasional perusahaan dapat 

dilakukan secara tepat. Ketika suatu perusahaan mengalami perkembangan, 

maka sumber daya manusia akan mempunyai kedudukan dan peran yang 

sangat penting, di mana karyawan merupakan salah satu alat produktivitas. 

Untuk melaksanakan tujuan perusahaan sebab tanpa adanya karyawan, 

perusahaan tidak dapat mencapai tujuan dengan baik. Mengingat pentingnya 

karyawan yang didukung oleh peranan kepemimpinan, dimana harus mampu 

melihat, mengamati, memahami keadaan atau situasi tempat kerjanya, dalam 

artian bagaimana para bawahannya, situasi penugasannya dan juga gaya 

kepemimpinan yang diterapkan untuk mengintegrasikan tujuan perusahaan 

dengan tujuan individu, sehingga kepemimpinan merupakan salah satu faktor 

utama.  

Pemimpin merupakan sumber daya kunci dalam organisasi manapun. 

Pemimpin yang efektif akan menjadi penentu bagi hidup mati dan maju 

mundurnya sebuah perusahaan atau organisasi. Tanpa kepemimpinan suatu 

organisasi hanyalah suatu kekacauan manusia dan mesin. Keadan seperti ini 

menuntut adanya pemimpin perusahaan yang berkualitas dan mampu 

 

1 



2 

 

 

 

mengantisipasi perkembangan jaman. Sesuai dengan perkembangan tersebut 

maka gaya kepemimpinan juga mengalami perubahan-perubahan baik 

kekuatannya, kepandaian, kekayaan, kejiwaan dan sebagainya. Terdapat 

berbagai bentuk gaya kepemimpinan yang diterapkan di perusahaan 

demokratis, otokratis, gaya Laisser Faire yaitu gaya pemimpin yang lebih 

banyak menekankan keputusan kelompok dan gaya kepemimpinan situasional. 

Salah satu bentuk gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh 

seorang pimpinan adalah gaya kepemimpinan situasional. Gaya 

kepemimpinan situasional dapat mengidentifikasi level tingkat kematangan 

individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi untuk selanjutnya dapat 

ditentukan gaya kepemimpinan yang sesuai. Berkenaan dengan gaya 

kepemimpinan situasional tersebut yang berkaitan dengan hubungan antara 

pemimpin dan kematangan bawahan tersebut maka dapat dibentuk empat gaya 

dasar kepemimpinan yakni memberitahukan (telling), menjajakan (selling), 

mengikutsertakan (participation) dan mendelegasikan (delegating). 

Perusahaan tikar lipat Elresas Lamongan merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dalam bidang produksi alas tidur dengan 

menawarkan berbagai bentuk dan ukuran. Dalam aktivitas operasional 

perusahaan telah terjadi pergantian pemimpin pada bulan Februari tahun 2011 

sebagai konsekuensi dalam kepemilikan perusahaan. Kondisi tersebut 

menjadikan perubahan pada gaya kepemimpinan yang diterapkan 

membutuhkan proses waktu untuk bisa diterima dan dijalankan oleh para 

karyawannya karena faktanya setiap karyawan pada awalnya pasti merasakan 
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suatu kesenjangan dengan adanya perubahan gaya kepemimpinan yang 

berbeda dari pemimpin sebelumnya. Adanya pergantian pimpinan tersebut 

secara langsung dapat menghambat proses informasi yang terjadi 

diperusahaan sehingga aktivitas operasional perusahaan dapat terganggu. 

Kondisi tersebut menjadikan pencapaian kinerja para karyawan tidak sesuai 

dengan harapan atau target yang telah ditetapkan oleh perusahan. 

Pada dasarnya setiap pemimpin memiliki gaya kepemimpinan yang 

berbeda. Masing-masing pimpinan memiliki bentuk gaya kepemimpinan 

dalam melakukan pendelegasian atas tugas-tugas yang diberikan kepada 

bawahannya demikian pula dalam melakukan hubungan dengan bawahannya  

diluar tugas yang diberikan. Adanya perbedaan tersebut dilatar belakangi cara 

pandang oleh masing-masing pimpinan tidak selalu sama. Oleh karena itu 

dalam ketepatan gaya kepemimpinan seorang pemimpin yang baru akan 

sangat berguna mempengaruhi kondisi kerja, dimana akan berhubungan 

dengan bagaimana karyawan menerima suatu gaya kepemimpinan, senang 

atau tidak, suka atau tidak, dan puas atau tidak. Gaya kepemimpinan tersebut 

juga menjadi penyebab terjadi perbedaan pencapaian atas kinerja para 

karyawan sehingga secara langsung mempengaruhi kinerja perusahaan secara 

keseluruhan. Terjadi permasalahan atas gaya kepemimpinan yang diterapkan 

tersebut secara langsung menentukan tingkat keberhasilan dalam proses 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Dalam melakukan aktivitas operasionalnya Perusahaan tikar lipat 

Elresas Lamongan mempekerjakan karyawan dalam jumlah yang cukup 
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banyak. Hal ini dilakukan agar perusahaan bisa memperoleh hasil produksi 

yang maksimal dan menguntungkan bagi perusahaan. Untuk itu diperlukan 

kinerja karyawan yang tinggi sesuai dengan ketentuan secara kualitas, 

kuantitas dan waktu penyelesaian pekerjaan sesuai dengan ketentuan yang 

ditetapkan perusahaan. Namun demikian kondisi di Perusahaan tikar lipat 

Elresas Lamongan tersebut pada beberapa tahun terakhir sering mengalami 

penurunan atas pencapaian laba. Untuk membuktikan kondisi tersebut maka 

akan disajikan mengenai laba penjualan perusahaan selama lima tahun terakhir 

yang secara lengkap disajikan pada tabel 1. 

Tabel 1 

Jumlah Laba Pada Perusahaan Tikar Lipat Elresas Lamongan 

Tahun 2007- 2011 (Dalam Rupiah) 

Tahun Jumlah Peningkatan/ 

Penurunan 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

125.650.500 

134.506.500 

128.904.500 

124.504.500 

121.205.000 

- 

7,05% 

(4,16%) 

(3,41%) 

(2,65%) 

 Sumber: Perusahaan tikar lipat Elresas Lamongan 

 

Terjadinya penurunan laba yang dicapai perusahaan tersebut, 

dikarenakan perusahaan lebih terfokus dalam upaya untuk meningkatkan 

keuntungan perusahaan melalui promosi produk dan jasa serta berupaya untuk 

lebih meningkatkan hasil pelayanan yang memuaskan bagi konsumen, 

sehingga kesejahteraan karyawan menjadi kurang diperhatikan. Data 

mengenai jumlah laba yang dicapai oleh perusahaan tersebut juga 

mencerminkan pencapaian kinerja para karyawan. Hal tersebut dikarenakan 
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pencapain laba merupakan tujan akhir yang akan dicapai oleh karyawan 

sehingga laba menjadi tolak ukur atas pencapaian kinerja para karyawan. 

Namun demikian selama ini pihak manajemen  Perusahaan tikar lipat 

Elresas Lamongan selama ini menetapkan atas kemampuan yang dimiliki para 

karyawan untuk meningkatkan kinerja terkait secara langsung dengan 

pelayanan kepada konsumen, dalam hal ini mengenai kualitas, kuantitas dan 

waktu dalam memberikan pelayanan. Dalam upaya pencapaian kinerja para 

karyawan maka pihak manajemen telah menetapkan standar kerja yang harus 

dipenuhi, apabila para pegawai tidak mampu memenuhi maka perusahaan 

akan mengeluarkan surat peringatan pertama sampai ketiga.  

Berdasatkan latar belakang penelitian maka judul dalam penelitian ini 

yaitu: Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada 

Perusahaan Tikar Lipat Elresas Lamongan. 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan situasional yang meliputi perilaku tugas 

dan perilaku hubungan pada karyawan Perusahaan tikar lipat Elresas 

Lamongan? 

2. Bagaimana kinerja  karyawan pada Perusahaan tikar lipat Elresas 

Lamongan? 

3. Apakah gaya kepemimpinan situasional yang meliputi perilaku tugas dan 

perilaku hubungan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan tikar lipat Elresas Lamongan? 
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C.  Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini yaitu gaya kepemimpinan yang 

diterapkan oleh bagian produksi pada Perusahaan tikar lipat Elresas Lamongan 

dan pengaruhnya dalam pencapaian kinerja yaitu menurut gaya kepemimpinan 

Heresy dan Blancard yang meliputi perilaku tugas dan perilaku hubungan. 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan situasional yang meliputi perilaku 

tugas dan perilaku hubungan pada karyawan pada Perusahaan tikar lipat 

Elresas Lamongan. 

b. Untuk mengetahui kinerja  karyawan pada Perusahaan tikar lipat Elresas 

Lamongan. 

c. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan situasional yang meliputi 

perilaku tugas dan perilaku hubungan terhadap kinerja karyawan pada 

Perusahaan tikar lipat Elresas Lamongan. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Perusahaan. 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam menetapkan 

kebijakan terkait dengan gaya kepemimpinan dalam upaya peningkatan 

kinerja karyawan. 

b. Penelitian Selanjutnya. 

Diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan untuk melakukan 

penelitian dengan topik penelitian yang sama. 

 

 


