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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Perkembangan zaman yang semakin pesat mengakibatkan terjadinya 

persaingan antara perusahaan yang tidak dapat di hindari karena semakin banyak 

jumlah perusahaan. Persaingan tersebut memaksa perusahaan di tuntut aktif dalam 

meningkatkan kemampuan dan kualitas sumber dayanya agar mampu menghadapi 

persaingan global. Untuk mendukung sumber daya di butuhkan adanya perubahan 

individu kearah yang lebih positif. Sehingga seseorang dapat memiliki kemampuan 

yang lebih untuk diangkat sebagai orang yang terpercaya yang itu diperlukan peran 

pemimpin atau manajer dalam mengatur perusahaan untuk mencapai tujuan dalam 

perusahaan tersebut. 

Keberhasilan perusahaan dalam menjalankan usahanya tidak dapat terlepas 

dari faktor sumber daya manusia. Apabila faktor sumber daya manusia tidak 

memiliki kemampuan yang tinggi maka dapat dipastikan perusahaan akan 

mengalami penurunan kinerja perusahaan. Pada dasarnya setiap perusahaan yang 

didirikan mempunyai harapan  bahwa kelak di kemudian hari akan mengalami 

perkembangan yang pesat di  dalam lingkup usaha dari perusahaannya dan 

menginginkan terciptanya  kinerja yang tinggi dalam bidang pekerjaannya. Oleh 

karena itu keberadaaan  suatu perusahaan yang berbentuk apapun baik dalam skala 

besar maupun kecil  tidak terlepas dari unsur sumber daya manusia.    

Sumber daya manusia yang dimaksud adalah orang–orang yang  

memberikan tenaga, pikiran, bakat, kreativitas dan usahanya pada perusahaan.  
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Setiap perusahaan berupaya untuk mendapatkan karyawan yang telah terlibat  

dalam kegiatan organisasi atau perusahaan yang dapat memberikan suatu  

pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan sebelumnya.  Target yang telah 

dicapai karyawan merupakan prestasi kerja atau  hasil kerja baik kualitas maupun 

kuantitas yang dicapai oleh seorang  karyawan per satuan periode waktu dalam 

melaksanakan tugas kerjanya  sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Setiap organisasi atau instansi dalam melaksanakan program yang 

diarahkan selalu berdaya  guna untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu 

caranya adalah meningkatkan kinerja karyawan.   

Setiawan, Budi, dan Waridin, (2006) berpendapat kinerja karyawan 

merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun 

kuantitas berdasarkan standar kerja yang ditentukan oleh pihak perusahaan. Kinerja 

yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar perusahaan 

dan mendukung tercapainya tujuan perusahaan. Perusahaan yang baik adalah 

perusahaan yang berusaha meningkatkan kompetensi dari pada sumber daya 

manusianya, karena hal tersebut merupakan faktor pendukung utama dalam rangka 

meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan akan membawa 

dampak yang luar biasa bagi perusahaan untuk dapat bertahan dalam suatu iklim 

yang penuh dengan tatangan dan persaingan secara global. Oleh karena itu perlu 

adanya usaha-usaha dalam rangka  meningkatkan kinerja karyawan menjadi 

tantangan manajemen yang paling serius,dan wajib dilaksanakan, karena 

keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup suatu perusahaan 

tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang handal dan profesional. 



3 
 

Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh perusahaan PT 

Indofood Sukses Makmur Tbk . Semakin banyak karyawan yang mempunyai 

kinerja tinggi, maka produktivitas perusahaan secara keseluruhan akan meningkat 

sehingga perusahaan akan dapat bertahan dalam persaingan global.  Karyawan 

dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif 

dan efisien. Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui kepuasan konsumen, 

berkurangnya jumlah keluhan dan tercapainya target yang optimal. Kinerja 

karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk juga dapat diukur melalui 

penyelesaian tugasnya secara efektif dan efsien.  

Disiplin kerja merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja. Menurut (Sutrisno,2010) disiplin kerja pada karyawan sangat dibutuhkan, 

karena apa yang menjadi tujuan perusahaan akan sukar dicapai bila tidak ada 

disiplin kerja. Nilai-nilai kepatuhan telah menjadi bagian dari perilaku dalam 

kehidupanya. Untuk itu disiplin harus ditumbuh kembangkan agar tumbuh pula 

ketertiban dan efisiensi.  

Gaya kepemimpinan merupakan salah satu cara bagi seorang pemimpin 

untuk menggerakkan bawahannya dalam menjalankan segala aktivitas perusahaan 

agar karyawan dapat bekerja dengan baik. Melalui gaya kepemimpinan, dapat 

diketahui potensi seorang pemimpin dalam menjalankan tugas dan kewajibannya 

sebagai seseorang yang diteladani dan dipatuhi.  

Perusahaan memiliki manajemen dan pemimpin untuk mengatur dan 

mengelola dalam suatu perusahaan atau organisasi. Tanpa adanya suatu manajemen 

dan pemimpin yang baik,upaya dalam pencapaian kinerja dan tujuan perusahaan 
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atau organisasi akan sangat sulit untuk di capai dan bisa juga tidak menghasilkan 

apapun. Seorang pemimpin harus mampu untuk memberikan cukup perhatian, 

memberikan penghargaan bagi karyawan yang mempunyai prestasi kerjan bagus 

dan menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai dalam perusahaan 

sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kinerja bagi setiap pegawai perusahaan.  

Pemimpin dalam melakukan fungsi kepemimpinan perlu memperhatikan 

gaya kepemimpinannya karena gaya kepemimpinan mempunyai peran yang 

penting dalam mempengaruhi cara kerja karyawan, gaya kepemimpinan akan 

memberikan dampak positif maupun negatif terhadap kinerja pegawai yang 

dipimpinnya. Karena kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan 

semangat, dan kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para 

anggota untuk mengubah sikap, sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan 

keinginan pemimpin. Seperti yang dikemukakan oleh Toha, Mitfah (2003) bahwa 

“ gaya kepemimpinan adalah pola perilaku yang digunakan oleh seseorang pada 

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain”.   

PT Indofood Sukses Makmur Tbk. merupakan salah satu perusahaan mie 

instant dan makanan olahan terkemuka di Indonesia yang menjadi salah satu cabang 

perusahaan yang dimiliki oleh Salim Group. Penelitian ini memfokuskan pada 

karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang berlokasi di Pasuruan. karena 

disini pusat kegiatan manajerial dilakukan. Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah 

diharapkan oleh perusahaan terserbut.  Semakin banyak karyawan yang mempunyai 

kinerja tinggi, maka produktivitas  perusahaan secara keseluruhan akan meningkat 

sehingga perusahaan akan dapat bertahan dalam persaingan global. Karyawan 
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dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif 

dan efisien.  

Hasil observasi dilakukan dengan karyawan PT.Indofood Sukses Makmur. 

Tbk pada bagian Process Development and Quality Control Manager, dari semua 

keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin, dimana pemimpin ini dapat 

memberikan instruksi pada karyawan secara langsung dalam kinerjanya, tetapi 

pemimpin memilih menyampaikan perintah atau teguran melalui sekertarisnya jadi 

karyawan merasa tidak mempunyai rasa takut dan tanggu jawab atas perintah dan 

teguran yang di lakukan oleh pemimpin. Pemimpin hanya memberikan instruksi 

secara langsung kepada karyawan ketika ada tugas penting dan mendadak saja. 

Pemimpin jarang berinteraksi langsung dengan para karyawan, ketika karyawan 

ada yang melakukan kesalahan tidak ada yang menjelaskan dimana letak 

kesalahannya. setiap keputusan yang diambil oleh perusahaan hanya berdasarkan 

keinginan pemimpin dan tidak meminta pendapat para karyawan.  

Terdapat faktor negatif yang dapat menurunkan kinerja karyawan, 

diantaranya adalah menurunnya keinginan karyawan untuk mencapai ketepatan 

waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga kurang menaati peraturan, pengaruh 

yang berasal dari lingkungannya, teman sekerja yang juga menurun semangatnya 

dan tidak adanya contoh yang harus dijadikan acuan dalam pencapaian prestasi 

kerja yang baik. Semua itu merupakan sebab menurunya kinerja karyawan dalam 

bekerja. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja 

diantaranya adalah gaya kepemimpinan dan disiplin kerja.  
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Tabel 1.1 

 Data Keterlambatan Pengumpulan Laporan di PT. Indofood Sukses 

Makmur Tbk Tahun 2014 dan 2015 

NO. BULAN Jumlah laporan yang 

terlambat pada tahun 

2014 

NO. BULAN Jumlah laporan yang 

terlambat pada tahun 

2015 

1 Januari 1 1 Januari - 

2 Februari 1 2 Februari - 

3 Maret - 3 Maret 1 

4 April - 4 April - 

5 Mei - 5 Mei 2 

6 Juni - 6 Juni - 

7 Juli 1 7 Juli - 

8 Agustus - 8 Agustus 2 

9 September - 9 September - 

10 Oktober - 10 Oktober 1 

11 November 2 11 November 1 

12 Desember - 12 Desember 1 

 TOTAL 5 laporan  TOTAL 8 laporan 

Sumber: Bagian Umum PT. Indofood Sukses Makmur Tbk 

Dari tabel 1.1 diatas menunjukkan keterlambatan waktu dalam 

pengumpulan laporan. Dalam setiap bulan perusahaan pasti mengadakan event 

diluar perusahaan, seperti dalam mengenalkan produk baru perusahaan dan 

karyawan yang bertugas diluar perusahaan diwajibkan untuk memberikan laporan 

kegiatan. Laporan ini diberikan batas waktu tertentu dalam pengumpulannya yaitu 

3 hari setelah acara dan batas keterlambatannya adalah 1 minggu setelah acara. 

Tabel 1.1 menunjukkan menurunnya kinerja karyawan. Jika ada keterlambatan 

dalam pengumpulan laporan ini tentunya menggangu kinerja dari pegawai, karena 

untuk melaksanakan kegiatan selanjutnya, kegiatan yang dilakukan sebelumnya 

harus sudah selesai pelaksanaan dan dalam pelaporannya, sehingga jika laporannya 
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tertunda pengumpulannya, maka kegiatan selanjutnya akan tertunda 

pelaksanaannya.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan pada bulan April 2016 

diketahui bahwa menurunnya kinerja karyawan pada PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk disebabkan oleh kedisiplinan kerja karyawan. Kedisiplinan kerja karyawan 

yang menurun paling mudah terlihat dari tingkat absensi atau kehadiran karyawan. 

Berikut adalah data absensi karyawan periode april 2015- maret 2016.  

Tabel 1.2 

Data absensi karyawan periode April 2015-Maret 2016 

 

Bulan 

Jumlah 

karyawan 

 Absen    

Terlambat 

 (orang) sakit Izin Alfa (kali) 

April 40 7 3  25 

Mei 40 2 4  23 

Juni 40 1 3  13 

Juli 40 4 1  28 

Agustus 40 8 7  14 

September 40 6 2 1 10 

Oktober 40 2 2  20 

November 40 10 1  29 

Desember 40 3 6  12 

Januari 40 5 4  16 

Februari 40 6 1  17 

Maret 40 4 2  18 

Total  58 36 1 225/18,75 

     Sumber: data diolah 2016 

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menjelaskan tentang data absensi pada 

karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk pada bulan April 2015- maret 2016. 

Mengenai data absensi diatas diketahui bahwa rata-rata tingkat keterlambatan 

karyawan PT. Indofood Sukses Makmur. Tbk cukup tinggi di setiap bulannya, 
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sehingga mencapai total 225 kali atau 18,75 kali terlambat setiap bulannya. 

Keseluruhan total keterlambatan tersebut diperoleh dari jumlah karyawan yang 

terlambat disetiap harinya dan dijumlahkan pada setiap bulannya.  

Jumlah keterlambatan yang paling tinggi yaitu pada bulan november hingga 

mencapai sebanyak 29 kali. Kemudian tingkat mangkir karena alasan tertentu atau 

izin mencapai total 36 orang dan absen karena sakit sebanyak 58 orang selama 

setahun. Dapat dilihat juga masih ada karyawan yang tidak masuk tanpa izin atau 

alfa pada bulan september sebanyak 1 kali.  

Kinerja pegawai yang menurun juga disebabkan oleh gaya kepemimpinan 

yang diterapkan oleh manajer PT. Indofood Sukses Makmur Tbk. Para karyawan 

merasa bebas dalam melakukan pekerjaannya sehingga membuat mereka berkerja 

sesuka hati mereka, karena manajer PT.Indofood Sukses Makmur Tbk kurang 

memperhatikan karyawan. Hal ini terlihat dari tidak adanya sanksi langsung yang 

diberikan kepada karyawan yang kurang disiplin dalam bekerja dan hal ini 

membuat kecemburuan pada karyawan lainnya, sehingga akan berdampak pada 

kinerja karyawan secara tidak langsung. Faktor lain yang menyebabkan 

menurunnya kinerja karyawan adalah beban kerja yang tinggi dan minimnya 

penghargaan yang diberikan atas kinerja yang dicapai oleh karyawan. 

Yakub (2014) menunjukkan adanya hubungan positif antara disiplin kerja 

terhadap kinerja. Kemudian pada penelitian Dwipayana (2013) menunjukkan 

hubungan yang positif antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja. Selanjutnya 

Meta (2012) mengatakan adanya pengaruh positif antara disiplin kerja dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja. Berdasarkan uraian diatas maka perlu dilakukan 
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penelitian dengan judul: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan PT Indofood Sukses Makmur Tbk Pasuruan”.  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan di atas dapat di tarik sebuah permasalahan yaitu 

sebagai berikut :  

1. Apakah disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada  PT. Indofood Sukses Makmur Tbk ? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Indofood sukses makmur Tbk ? 

3. Diantara gaya kepemimpinan dan disiplin kerja manakah yang lebih kuat 

berpengaruh dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Indofood 

Sukses Makmur Tbk? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan yang ada, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan pengaruh disiplin kerja berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karywan pada PT. Indofood Sukses Makmur Tbk  

2. Untuk mendeskripsikan pengaruh gaya kepemimpinan berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk  

3. Untuk menganalisis variabel manakah yang paling berpengaruh dan 

signifikan diantara variabel gaya kepemimpinan dan disiplin kerja 

terhadap kinerja karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk  
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D. Batasan Masalah 

Agar penelitian dapat dilakukan secara lebih mendalam dan 

terfokus. Maka tidak semua masalah pada PT. Indofood Sukses Makmur 

Tbk yang di teliti, untuk itu peneliti memberikan batasan masalah : 

1. karyawan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk yang diteliti adalah pada 

bagian Process Development and Quality Control Manager. 

2. Kinerja karyawan menurut Robert L. Mathis dan John H. Jakson 

(2006:378) dengan indikator Kualitas, Kuantitas, Ketepatan waktu, 

Kemampuan bekerjasama. 

3. Disiplin kerja menurut Hasibuan (1996:212) dengan indikator 

Mematuhi peraturan, Penggunaan waktu secara efektif, Tanggung 

jawab, Tingkat absensi. 

4. Gaya kepemimpinan menurut Hasibuan (2005) dengan indikator 

Telling, Selling, Participating, Delegating 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meberi kontribusi positif di 

berbagai aspek, antara lain : 

1. Bagi perusahaan 

Menambah informasi dan bahan masukan bagi perusahaan dan 

diharapkan dapat membantu manajemen dalam memecahkan masalah 

yang di hadapi sehingga dapat mengambil keputusan yang baik dan 

tepat, khususnya dalam meningkatkan kinerja karyawan melalui 

kedisiplinan dan gaya kepemimpinan. 
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2. Bagi peneliti selanjutnya  

Sebagai rujukan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi atau 

bagi peneliti selanjutnya dalam permasalahan yang terkait dengan gaya 

kepemimpinan,disiplin kerja dan kinerja karyawan. 


