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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini dengan tingkat perkembangan ekonomi 

dalam bisnis yang semakin maju, perubahan teknologi, serta ketatnya 

persaingan antar perusahaan sehingga diperlukan sumber daya manusia yang 

berkualitas, profesional, dan berkompeten karena sumber daya manusia 

sebagai komponen yang penting. Sebagaimana peran dan fungsinya sebagai 

penggerak dalam mencapai tujuan dan mendukung dalam keberhasilan 

perusahaan. 

Kinerja karyawan juga memiliki peran yang sangat penting dalam 

pencapaian keberhasilan organisasi, karena karyawan merupakan salah satu 

faktor penentu keberhasilan dimana harus memiliki kinerja yang baik. 

Organisasi yang berhasil dalam pencapaiann tujuannya perlu mengetahui 

kepribadian karyawan dengan melakukan upaya yang tepat sebagai 

pendorong kinerja, sehingga diperoleh kerjasama yang baik dengan karyawan 

(Aprianto, 2012). 

Sumber daya manusia yang tergabung dalam sebuah organisasi 

sebagai penggerak dan pelaksana operasional perusahaan memiliki 

kepribadian yang tentunya berbeda-beda dari masing-masing individu. 

Sebuah organisasi terdiri dari individu-individu yang berbeda, masing-masing 

individu menunjukkan keunikan dalam teminologi kemampuan, keterampilan, 
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kepribadian, persepsi, tindakan, nilai, dan etika (Isvandiari dan Susilo, 2014). 

Adapun kepribadian dapat dikatakan sebagai keseluruhan cara dimana 

seorang individu bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain. Kepribadian 

bersifat unik dan konsisten, keunikan inilah yang menunjukkan identitas diri 

atau gambaran diri dimana tiap individu berbeda-beda (Robbins dan Judge, 

2008).  

Setiap individu itu berbeda karena memiliki kepribadian yang bersifat 

unik dan konsisten. Keunikan ini yang menjadikan kepribadian individu 

memiliki sifat, pola pikir, perilaku, sikap dan pola tindakan yang berulang 

sebagai bentuk gambaran diri yang berbeda dengan individu lain. Perbedaan 

kepribadian masing-masing individu ditunjukkan pada saat berinteraksi 

dengan orang lain. 

Secara garis besar, ada dua faktor utama yang memengaruhi 

perkembangan kepribadian seseorang, yakni karena faktor genetika dan 

lingkungan. Pada faktor genetika disebabkan oleh bawaan individu dari orang 

tua, dimana terbentuk dari beberapa kromoson yang didalamnya terdapat 

banyak sifat dan ribuan gen yang menentukan potensi dari individu tersebut. 

Sedangkan faktor lingkungan disebabkan oleh keluarga, kebudayaan, dan 

sekolah. 

Individu yang tergabung dalam sebuah organisasi memiliki karakter 

kepribadian tertentu yang sudah melekat dan mempengaruhi perilaku 

ditempat kerja. Perbedaan karakter tiap karyawan diharapkan organisasi 

memahami dan dapat menempatkan pada pekerjaan yang sesuai. Seorang 
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manajer harus dapat mengenali kepribadian setiap karyawannya, agar dapat 

tercapainya suatu kinerja sehingga dapat tercapainya tujuan perusahaan. 

Namun banyak manajer yang tidak mengetahui kepribadian karyawannya 

sehingga dapat merugikan organisasi, contohnya tidak disiplinnya kerja, 

kelalaian kerja, dan kecelakaan kerja. 

Kinerja karyawan memiliki pengaruh yang besar dalam mewujudkan 

tujuan organisasi, karena berhasil dan sukses tidaknya perusahaan dapat 

dilihat dari kinerja karyawannya. Kinerja karyawan dipengaruhi beberapa 

faktor, termasuk didalamnya karakteristik kepribadian, dan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh organisasi tersebut. Dalam penelitian 

Ena (2012) menunjukkan karakteristik kepribadian sebagai variabel yang 

dapat mempengaruhi kinerja karyawan. 

Dalam suatu organisasi peran seorang pemimpin sangatlah penting, 

karena pemimpin yang akan menggerakkan dan mengarahkan dalam 

mencapai tujuan organisasi. Menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah 

dibutuhkan pemimpin yang dapat meningkatkan semangat kerja, bijaksana, 

dapat mengarahkan, dan meningkatkan kinerja para bawahannya.  

Perusahaan membutuhkan figur atau sosok pemimpin yang mampu 

menumbuhkan semangat kerja, meningkatkan kinerja, mengkoordinasi orang-

orang atau karyawan dalam kelompok kerja serta mengintegrasikan mereka 

ke dalam situasi atau iklim kerja yang solid dan harmonis guna mencapai 

tujuan bersama (Putra, 2013). 
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Tujuan organisasi tidak hanya mencapai tujuan yang telah ditetapkan, 

namun juga dapat meningkatkan kegairahan kerja, dan disiplin kerja para 

karyawan. Sebagai pemimpin tentunya harus mempunyai kemampuan dalam 

mengelola, mengarahkan, mempengaruhi, memerintah, dan memotivasi 

bawahannya. 

Pemimpin memiliki peran yang sangat penting untuk memengaruhi 

perilaku orang lain terutama bawahannya untuk berfikir dan bertindak positif 

secara nyata. dalam mengelola karyawan harus menciptakan suatu 

komunikasi kerja yang baik antara atasan dan bawahan agar tercipta 

hubungan kerja yang baik, harmonis, dan selaras. 

Interaksi yang dipengaruhi dalam berbagai kondisi antara pemimpin 

dengan bawahannya memengaruhi gaya kepemimpinannya. Kondisi yang 

berubah-ubah sangat mempengaruhi perwujudan gaya kepemimpinan, dimana 

tergantung pada pemimpin yang mampu dalam menganilisis dan 

memanfaatkan kondisi tersebut. Hasil dari analisis dan cara memanfaatkan 

kondisi setiap pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang berbeda dan 

tentunya berdampak terhadap kinerja karyawan. Dengan kata lain, dapat 

dikatakan bahwa keberhasilan atau kegagalan tujuan suatu organisasi 

ditentukan oleh kualitas pemimpin dan kepemimpinannya. 

Atteenahijab adalah perusahaan yang menjual dan memproduksi 

perlengkapan muslim, berlokasi di Jalan Sisingamangaraja No 29, Desa 

Kepatihan, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang. Pada awalnya 

perusahaan ini bernama Saqina Inara yang kemudian pada tahun 2013 
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berganti nama menjadi Atteenahijab dengan SIUP Nomor: 

517/5514/415.21/2012 tahun 2012. Perusahaan ini menjual produknya secara 

online dan memiliki mitra yang banyak dan hampir di seluruh indonesia. 

Perusahaan yang dapat bersaing dengan perusahaan sejenisnya, salah 

satunya harus mengetahui kepribadian karyawannya pada masing-masing 

bagian sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan yang lebih efektif dan 

efisien. Pada perusahaan ini ada dua bagian yaitu pada bagian produksi, dan 

bagian penjualan produk. 

Tabel 1.1 

Data target dan realisasi produksi 

Tahun Hari Kerja Target Produksi 

(Pcs) 

Realisasi Presentase 

2014 

2015 

307 

306 

46.050 

45.900 

52.194 

37.600 
27,94% 

Sumber : Atteenahijab Jombang 

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dilihat bahwa perusahaan 

menargetkan produksinya dan diharapkan dapat terealisasi. Akan tetapi pada 

tahun 2015 mengalami penurunan hasil produksi, sehingga perusahaan 

kurang mampu memenuhi target. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja 

karyawan menurun. Faktor yang memengaruhi karena kepribadian setiap 

karyawan berbeda-beda. 

Berdasarkan hasil pra riset dan wawancara penulis dengan narasumber 

dari Atteenahijab Jombang menemukan bahwa terdapat beberapa sifat 

kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang karyawan yang memiliki sifat 
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teliti, terbuka, kreatif, terampil, sopan santun, disiplin, tenang, dan tekun. 

Karyawan dengan sifat teliti, terampil, dan tekun lebih ditekankan pada 

bagian produksi. Sedangkan bagian pemasaran lebih ditekankan pada sifat 

terbuka, kreatif, dapat mendesain website, dan mengerti photoshop. 

Pada bagian produksi ada karyawan yang kurang bertanggung jawab 

dengan tugas atau pekerjaanya. Produk yang seharusnya selesai pada hari 

tersebut namun diselesaikannya pada hari berikutnya. Selain itu ada beberapa 

karyawan kurang disiplin, tercermin pada keterlambatan masuk kerja. 

Selain faktor kepribadian yang mempengaruhi hal ini, salah satunya 

juga karena penerapan gaya kepemimpinan yang kurang sesuai. Pada 

Atteenahijab gaya kepemimpinannya cenderung menerapkan gaya 

kepemimpinan otokratis. Hal ini terlihat dari struktur organisasi, dimana 

pemilik perusahaan sekaligus pemimpin, dan juga dalam hal pengambilan 

keputusan dilakukan oleh pemimpin. Selain itu berdasarkan hasil wawancara 

dengan kepala administrasi, menjelaskan bahwa pemimpin berperan untuk 

menetapkan tugas yang akan dilakukan serta dalam hal pengambilan 

keputusan. Adanya penerapan hukuman bagi karyawan yang terlambat masuk 

kerja dan pemberian imbalan atau bonus bagi karyawan yang hasil kerjanya 

memenuhi target yang ditetapkan. 

Untuk meningkatkan kinerja karyawan diperlukan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dan dapat diterima oleh karyawan, sehingga dapat 

memberikan dampak yang positif. Dampak positif yang dapat dirasakan oleh 
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seluruh karyawan diharapkan menumbuhkan semangat kerja, senang, dan 

menciptakan iklim kerja yang harmonis untuk mencapai target yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan uraian tersebut dengan melihat fenomena diatas, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan peneliatian dengan judul “Analisis Dampak 

Karakteristik Kepribadian dan Gaya Kepemimpinan Otokratis terhadap 

Kinerja Karyawan pada Attenahijab Jombang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dikemukakan sebelumnya, 

masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana karakteristik kepribadian karyawan pada Atteenahijab 

Jombang? 

2. Bagaimana gaya kepemimpinan otokratis pada Atteenahijab Jombang? 

3. Bagaimana kinerja karyawan pada Atteenahijab Jombang? 

4. Apakah karakteristik kepribadian berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Atteenahijab Jombang? 

5. Apakah gaya kepemimpinan otokratis berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada Atteenahijab Jombang? 

6. Apakah karakteristik kepribadian dan gaya kepemimpinan otokratis 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan pada Atteenahijab 

Jombang? 



8 

7. Diantara karakteristik kepribadian dan gaya kepemimpinan otokratis 

manakah yang berkontribusi terbesar pengaruhnya terhadap kinerja 

karyawan pada Atteenahijab Jombang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, adapun tujuan yang diperoleh dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui karakteristik kepribadian karyawan pada Atteenahijab 

Jombang 

2. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan otokratis pada Atteenahijab 

Jombang 

3. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Atteenahijab Jombang 

4. Untuk mengetahui pengaruh karakteristik kepribadian terhadap kinerja 

karyawan pada Atteenahijab Jombang 

5. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan otokratis terhadap 

kinerja karyawan pada Atteenahijab Jombang 

6. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara karakteristik kepribadian 

dan gaya kepemimpinan otokratis terhadap kinerja karyawan pada 

Atteenahijab Jombang 

7. Untuk mengetahui diantara karakteristik kepribadian dan gaya 

kepemimpinan otokratis yang berkontribusi terbesar pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan pada Atteenahijab Jombang 
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D. Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka pada 

penelitian ini diperlukan batasan masalah yang akan diteliti, sehingga 

penelitian ini tidak meluas dan lebih terarah. Dalam penelitian ini beberapa 

batasan masalah diantaranya : 

1. Karakteristik kepribadian dengan teori Big five Personality menurut 

Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007) yaitu openness to 

experience, conscientiousness, extraversion, agreeableness ,dan 

neuroticisme. 

2. Teori perilaku pada gaya kepemimpinan yang digunakan dalam 

penelitian. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diperoleh manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan bagi perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan karakteristik kepribadian dan gaya 

kepemimpinan otokratis didalam meningkatkan kinerja karyawan 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan referensi untuk 

penyusunan penelitian yang selanjutnya dengan pembahasan topik yang 

sama. 

 


