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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

A. Latar Belakang 

Dengan semakin pesatnya ilmu dan teknologi serta datangnya era bebas 

sekarang ini di dunia bisnis semakin dipengaruhi dengan persaingan yang 

cukup ketat dan banyak menimbulkan berbagai macam persoalan, salah satu 

persoalan yang dihadapi oleh perusahaan adalah bagaimana caranya 

meningkatkan kinerja yang baik dan memenuhi standar. Kinerja merupakan 

sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang dalam sebuah perusahaan untuk 

menciptakan suatu produk atau jasa.  

Kinerja biasanya identik dengan proses pekerjaan dikalangan karyawan 

suatu perusahaan. Kinerja inilah yang akan memberikan suatu hasil bagi 

perusahaan tersebut. Analisis terhadap kinerja karyawan akan memberikan 

masukan kepada manajemen perusahaan untuk memaksimalkan potensi yang 

dimiliki oleh sumber daya manusia sehingga aktivitas yang dilakukan 

karyawan diperusahaan benar-benar sesuai dengan tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Peningkatan kinerja karyawan merupakan langkah awal perusahaan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pencapaian ini dapat dijadikan 

sebagai tolak ukur dalam memberikan penilaian atas kemampuan perusahaan 

untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Kenyataan ini dapat memberikan 
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gambaran mengenai pentingnya upaya peningkatan kinerja yang dimiliki oleh 

perusahaan.  

CV. OMIGA merupakan salah satu perusahaan yang menjalanakan 

aktivitas produksi di Probolinggo yang bergerak dalam bidang pembuatan 

garmen yaitu produk celana dengan merek Emba. Kinerja karyawan tersebut 

yang akan menentukan maju atau mundurnya perusahaan.  Berdasarkan 

informasi dari CV. OMIGA berkaitan kinerja karyawan berupa target produksi 

dan realisasi.Tabel target produksi dan realisasi CV. OMIGA pada Tahun2014 

- 2015 dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 
Target Produksi dan Realisasi CV. OMIGA 

Tahun 2014 – 2015 (Dalam Pcs) 
Bulan/Tahun Target 

Produksi 
Realisasi Selisih 

Jumlah Presentase 
(%) 

Desember-2014 24.300 22.100 2.200 9,05% 
Januari-2015 24.300 21.931 2.369 9,75% 
Februari-2015 21.600 19.732 1.868 8,65% 
Maret-2015 23.400 22.147 1.253 5,35% 
April-2015 23.400 21.192 2.208 9,44% 
Mei-2015 23.400 21.266 2.134 9,11% 
Juni-2015 23.400 20.792 2.608 11,15% 
Juli-2015 23.400 19.253 4.147 17,72% 
Agustus-2015 21.600 21.141 459 2,13% 
September-2015 23.400 21.041 2.359 10,08% 
Oktober-2015 23.400 22.663 737 3,15% 
November-2015 22.500 21.360 1.140 5,06% 

Rata-Rata  8,39% 
   Sumber: CV. OMEIGA 
 

Dari tabel 1.1 dapat dilihat bahwa kinerja CV. OMEIGA masih belum 

optimal dalam hal ini mengenai target dan jumlah realisasi produksi jumlah 

celana tahun 2014-2015. Hal ini terlihat pada realisasi produksi yang tidak 

memenuhi target bahkan target produksi perusahaan berfluktuasi. Namun hasil 
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realisasi produksi yang terendah terjadi pada bulan juli 2015 dimana total 

realisasi produksi hanya 19.253 buah. Sedangkan target produksi pada bulan 

tersebut adalah sebesar 23.400 buah. Perusahaan juga menetapkan toleransi 

tingkat pencapaian target yang ditetapkan yaitu sebesar 8,39%, penetapan 

tersebut didasarkan dengan pertimbangan keberadaan bahan baku, mesin 

produksi dan kondisi karyawan yang bekerja diperusahaan selain itu 

perusahaan juga menetapkan dasar toleransi berdasarkan rata-rata selisih antara 

target dan realisasi. Jadi dapat dikatakan bahwa pada bulan Desember 2014, 

Januari, Februari, April, Mei, Juni, Juli dan September karyawan belum 

mampu mencapai target sesuai dengan ketentuan atau toleransi yang 

ditetapkan. Kenyataan ini terjadi karena pada bulan tersebut 

mengidentifikasikan para karyawan tidak mampu memaksimalkan potensi 

yang dimiliki sehingga tidak mampu bekerja sesuai dengan prosedur yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan informasi kepala bagian produksi  CV. OMEIGA pada 

bulan juli 2015 mengungkapkan bahwa hal tersebut diduga karena, di saat jam 

kerja ada karyawan yang sering lalai dalam bekerja dan tidak mengikuti aturan 

kerja yang telah diterapkan oleh perusahaan, seperti hal nya tertidur di ruang 

kerja dan menunda pekerjaan, serta masih ada sebagian karyawan yang 

melanggar jam istirahat, seperti jam istirahat yang seharusnya selesai pukul 

12.30 WIB, karyawan tersebut melebihi jam istirahat yang telah ditentukan. 

Kondisi ini diperkuat dari hasil wawancara Bapak Bagio kepala bagian sumber 

daya manusia, khusus karyawan bagian produksi menunjukkan bahwa pada 
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bulan Januari yaitu sebanyak 12 karyawan yang melanggar dan bulan Februari 

sampai Maret juga menunjukkan adanya peningkatan yaitu sebanyak 16 

karyawan dan 21 karyawan. Jika penurunan produksi tersebut dibiarkan tentu 

dapat merugikan perusahaan karena keuntungan yang didapat tidak sesuai 

dengan target yang diharapkan oleh perusahaan. 

Apabila dikaitkan dengan stress kerja karyawan dalam bekerja 

diperusahaan dapat diketahui bahwa kesalahan jahit memiliki tingkat 

prosentase kesalahan tertinggi yaitu mencapai 28% yang diperoleh dari 

perbandingan tingkat kesalahan dengan total produksi yang dihasilkan 

(71.293,04/254.618) x 100 = 28%). Terjadinya kesalahan tersebut menjadikan 

karyawan harus kembali melakukan pengulangan proses produksi yang 

dilakukan. Bentuk kesalahan ini menimbulkan tekanan bagi karyawan, 

akibatnya karyawan mengalami stres dalam bekerja. Karena stres merupakan 

suatu tekanan akibat pekerjaan yang akan mempengaruhi emosi, proses berfikir 

dan kondisi fisik seseorang, dimana tekanan itu berasal dari lingkungan pekerja 

tempat individu berada, sehingga kinerja karyawan menurun. 

Upaya perusahaan untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki para 

karyawan secara maksimal pimpinan selalu bersikap tegas kepada karyawan 

dalam menjalankan setiap tugas atau pekerjannya. Pimpinan selalu menetapkan 

tugas atau pekerjaan tanpa harus melibatkan karyawan dalam proses 

penyusunan nya. Karyawan harus menjalankan tugas sesuai dengan perintah 

pimpinan tanpa diberi kesempatan untuk mengajukan pendapat atau 

gagasannya. Upaya pimpinan tersebut sering menyebabkan terjadi 
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permasalahan dan pada akhirnya pimpinan tidak mampu secara maksimal 

untuk pengendalian atas aktivitas yang dilakukan para karyawan. Karyawan 

merasakan bahwa kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan selama ini telah 

merugikan para karyawan dan pada akhirnya mempengaruhi pencapaian 

kinerja yang telah dilakukan diperusahaan. 

Kinerja karyawan akan dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan di 

perusahaan. Di setiap perusahaan juga memiliki pemimpin dengan kebijakan 

dan karakter yang berbeda, diantaranya pemimpin yang bersifat demokratis dan 

otoriter.Gaya kepemimpinan demokratis merupakan gaya yang sangat terbuka. 

Ide bergerak bebas di antara kelompok dan dibahas secara terbuka.Gaya 

kepemimpinan demokratis berarti memfasilitasi percakapan, mendorong orang 

untuk berbagi ide-ide, dan kemudian menerima semua informasi yang tersedia 

dalam keputusan terbaik. Pemimpin demokrasi juga harus mampu 

berkomunikasi bahwa keputusan kembali ke kelompok.  

Gaya kepemimpinan yang bersifat otoriter merupakan kepemimpinan 

yang ditandai dengan kontrol individu atas semua keputusan dan sedikit 

masukan dari anggota kelompok. Pemimpin otoriter biasanya membuat pilihan 

berdasarkan ide-ide dan penilaian mereka sendiri dan jarang menerima saran 

dari kelompok. Sumber daya manusia yang dimiliki setiap perusahaan harus di 

perbaruhi, dalam arti mana yang produktif dan mana yang tidak produktif. 

Guna untuk memaksimalkan perubahan zaman atau tantangan global. Di mana 

persaingan perusahaan setiap tahun akan semakin kompetitif.  
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Kesesuaian gaya kepemimpinan  dengan kondisi yang terdapat 

diperusahaan akan memberikan jaminan bahwa aktivitas karyawan dapat 

diarahkan secara maksimal dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan. 

Ketepatan gaya kepemimpinan yang dilakukan oleh perusahaan akan 

memberikan jaminan bahwa prosedur atau ketentuan perusahaan dapat 

dilaksanakan secara maksimal. 

Beberapa fenomena yang terjadi di CV. OMIGA tentang masalah gaya 

kepemimpinan, jika karyawan melakukan kesalahan ketika melakukan 

pekerjaan (spesialis bagian produksi). Beberapa pihak pengawas atau 

supervisior sering menunjukkan perilaku yang tidak baik saat menegur 

karyawan yang melakukan kesalahan dalam pekerjaan. Beberapa hal yang 

harus diperhatikan di dalam perusahaan adalah stres kerja yang di alami oleh 

karyawan. Stres yang berlebihan dapat mengganggu kinerja dan berdampak 

kesehatan fisik dan emosional. 

Stres tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor stres dari ekonomi, 

lingkungan sosial, dan juga organisasi di perusahaan. Stres yang tidak dapat 

teratasi dengan baik akan berakibat pada ketidak mampuan seseorang 

berinteraksi secara baik dengan lingkungan, baik dalam lingkungan pekerjaan 

maupun di luar pekerjaan. Besarnya pengaruh stres pada karyawan, 

pengelolaan terhadap stres itu sendiri harus mendapatkan perhatian dan 

kesungguhan dari manajemen perusahaan agar tujuan organisasi bisa lebih 

mudah dicapai. 
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Dalam uraian fenomena tersebut, dari kinerja karyawan yang berkaitan 

dengan pencapaian target produksi dan kesalahan karyawan. Gaya 

kepemimpinan dari beberapa pihak pengawas atau supervisior sering 

menunjukkan etika yang tidak baik saat menegur karyawan yang melakukan 

kesalahan dalam pekerjaan.Stres yang dialami oleh karyawan baik dari 

fisologis, psikologis dan kelakuan. Maka dapat dijadikan sebuah penelitian 

dengan judul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN STRES 

KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI CV. OMIGA”. 

B. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan, stres kerja, dan kinerja karyawan di CV. 

OMIGA. 

2. Apakah gaya kepemimpinan danstres kerja berpengaruh terhadap 

kinerjakaryawan di CV. OMIGA. 

3. Di antara gaya kepemimpinan dan stres kerja variabel apakah yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan di CV. OMIGA 

C. Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Gaya kepemimpinan yang digunakan yaitu teori perilaku menurut studi 

Universitas Lowa, dimana dalam taori ini mencakup mengenai otokrasi, 

demokratis, Laissez Faire, dalam penelitian ini difokuskan pada gaya 

kepemimpinan otokratis. 
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2. Penelitian ini fokus pada karyawan bagian produksi khususnya bagian 

jahit. 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan, stres kerja, dan kinerja 

karyawan di CV. OMIGA. 

b. Untuk menganalisis apakah gaya kepemimpinan dan stres kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan di CV. OMIGA. 

c. Untuk menganalisis variabel yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 

karyawan di CV. OMIGA 

2. Manfaat penelitian 

a. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini sebagai informasi atau masukan terhadap perusahaan 

untuk mengetahui pengaruhnya gaya kepemimpinan terhadap stres kerja 

karyawan.  

b. Bagi peneliti lain 

Berfungsi untuk peneliti lain untuk mengembangkan penelitian ini agar 

lebih bermanfaat. 

 


