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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia memegang suatu peran yang paling penting 

dalam mencapai tujuan perusahaan. Semakin banyaknya perusahaan yang 

lahir, persaingan usaha juga berkembang semakin ketat. Semua perusahaan 

berlomba-lomba agar barang yang diproduksinya bisa laku terjual. Untuk itu, 

setiap perusahaan berusaha agar bisa menjual dengan harga semurah 

mungkin, tetapi masih tetap mendapatkan keuntungan. Kondisi inilah yang 

tidak mudah dicapai, terutama jika keadaan sumber daya manusia perusahaan 

tidak memiliki produktivitas dan efektivitas kerja yang tinggi.  

Salah satu faktor terpenting di dalam keberhasilan suatu perusahaan 

adalah kualitas sumber daya manusia yang mampu menunjang dan 

memuaskan keinginan perusahaan. Perubahan sikap, perilaku, peningkatan 

pengetahuan dan skill serta koreksi terhadap kekurangan-kekurangan kinerja 

dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja  menjadi tugas yang harus dilakukan 

oleh seorang pemimpin. 

Sumber daya manusia yang baik sangat dibutuhkan dalam 

peningkatan kualitas kinerja yang dicapai perusahaan, karena dengan adanya 

kinerja sumber daya manusia yang baik maka akan mempengaruhi kemajuan 

perusahaan sebaliknya jika kinerja sumber daya manusia tidak baik maka 

akan menghambat keberhasilan dan kemajuan perusahaan. Mangkunegara 

(2007:67) mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil kerja secara 
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kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. 

Kinerja dapat dikatakan sebagai kemampuan kerja pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien yang 

dibebankan kepadanya, disesuaikan dengan standart seperti kualitas, kuantitas 

dan waktu yang telah ditetapkan. Robbins (2015:61) berpendapat bahwa 

kinerja merupakan fungsi interaksi dari pemimpin, kemampuan, motivasi, dan 

kesempatan. Kinerja mengacu pada prestasi kerja karyawan atau pegawai 

yang diukur berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

Hasibuan (2001:34) mengemukakan bahwa kinerja merupakan suatu 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugasnya yang 

dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kedisiplinan, kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Untuk mencapai sebuah kinerja, 

seorang karyawan harus memiliki kedisiplinan yang tinggi, pengalaman, 

kesungguhan dan waktu agar dapat berjalan seperti yang diharapkan. 

Pimpinan akan sangat mengharapkan bawahannya dapat meningkatkan 

maupun berhasil mencapai kinerjanya. 

Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan atau pegawai. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja menurut Mathis (2006:113) yaitu 

interaksi pemimpin terhadap karyawan, ketepatan waktu dalam penyelesaian 

pekerjaan (disiplin kerja), kemampuan karyawan untuk pekerjaan tersebut, 
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dan dukungan organisasi yang diterimanya. Faktor-faktor ini harus 

diperhatikan agar karyawan atau pegawai memperoleh kinerja yang maksimal 

dan tidak berdampak negatif terhadap organisasi atau perusahaan. Pegawai 

yang mempunyai kemampuan tinggi akan dengan cepat meyelesaikan 

pekerjaan, sebaliknya pegawai yang memiliki kemampuan rendah akan lebih 

lambat dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

Kota Mojokerto dikenal sebagai salah satu produsen sepatu di Jawa 

Timur. UD. Shandy Surya Wijaya adalah badan usaha yang bergerak pada 

bidang industri rumahan (home industry) sepatu sandal dan sepatu. Usaha ini 

menciptakan merk “Shandy” sebagai identitas sepatu dan sepatu sandal yang 

di produksi. Home industri ini memiliki anak cabang di Jombang. UD. 

Shandy Surya Wijaya mempunyai karyawan tetap sebanyak 50 orang dan 

karyawan yang hanya bekerja jika ada borongan saja sekitar 30 – 50 

karyawan di Mojokerto. Pada bagian produksi jobdisk meliputi bagian 

packing, obras, sablon, press, teknisi, penjaitan, inject, gudang, cutting (upper 

kap), dan finishing.  

Karyawan di perusahaan ini dalam melaksanakan tugas di tuntut untuk 

mencapai target yang ditetapkan, akan tetapi dalam realisasinya hasil yang 

diselesaikan kurang optimal. Jika dilihat secara kualitas dan kuantitas hasil 

kerja karyawan, tingkat penyelesaian dalam pelaksanaan tugas masih rendah 

dan tingkat kesalahan masih tinggi. Dalam satu hari perusahaan memiliki 

target memproduksi sebanyak 80 dusin. Dengan hitungan per bulan usaha ini 

mentargetkan memproduksi sebanyak 2400 dusin. Namun, hasilnya setelah di 
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rata-rata pada tahun 2016 perusahaan per bulannya hanya mampu 

memproduksi 2154 dusin.  Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1.  

Tabel 1.1 

Data Produksi Stock Barang UD. Shandy Surya Wijaya Kota Mojokerto 

Periode Januari - Desember 2016 

No Bulan Target / 
bulan 

Stok barang 
masuk yang di 
hasilkan / bulan 

Deviasi 
Jumlah  % 

1 Januari 2400 dusin 2000 dusin 400 17 % 
2 Februari 2400 dusin 2100 dusin 300 12 % 
3 Maret 2400 dusin 2136 dusin 264 11 % 
4 April 2400 dusin 2270 dusin 130 5 % 
5 Mei 2400 dusin 2322 dusin 78 3 % 
6 Juni 2400 dusin 2360 dusin 40 2 % 
7 Juli 2400 dusin 2184 dusin 216 9 % 
8 Agustus 2400 dusin 2020 dusin 380 16 % 
9 September 2400 dusin 2311 dusin 89 4 % 
10 Oktober 2400 dusin 2240 dusin 160 7 % 
11 November 2400 dusin 1987 dusin 413 17 % 
12 Desember 2400 dusin 1920 dusin 480 20 % 

Rata – rata 2400 dusin 2154 dusin 246 10 % 
Sumber: Data Produksi UD. Shandy Surya Wijaya Kota Mojokerto. 

Tercapainya suatu keberhasilan karyawan atau pegawai dalam 

mencapai kinerja organisasi tentunya tidak lepas dari sifat kepemimpinan, 

dimana seorang pemimpin melakukan upaya mempengaruhi dan 

mengerakkan bawahannya sehingga dapat bekerja dengan baik, bersemangat 

tinggi dan mempunyai disiplin dan tanggung jawab yang tinggi terhadap 

tugas dan pimpinannya. Siagian (2002:235) mengungkapkan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang 

lain. Dalam hal ini seorang pemimpin sedemikian rupa menciptakan 

kekuasaan sehingga para bawahannya mau melakukan kehendak pemimpin 

meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. 
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Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan arahan 

kepada karyawan atau bawahannya. Karyawan atau bawahan membutuhkan 

kepemimpinan yang dapat memberdayakan bawahannya, maka dari itu 

pemimpin dalam organisasi mempunyai tugas untuk mengerakkan 

karyawannya yang memiliki beragam sikap, perilaku dan latar belakang yang 

berbeda guna mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan secara 

maksimal. Menurut Hasibuan (2011:157) gaya kepemimpinan merupakan 

cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja 

sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan observasi lapangan, komunikasi antara pimpinan dan 

bawahan yang terjalin belum dapat mendorong pegawai untuk mencapai hasil 

kinerja yang tinggi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan di perusahaan juga 

membawa pengaruh terhadap kinerja karyawan. Pemimpin menciptakan 

hubungan yang terlalu dekat dengan para karyawan misalnya memanjakan 

karyawan dengan memberikan negosiasi saat karyawan datang terlambat. 

Dengan menciptakan hubungan kekeluargaan yang dilakukan oleh pemimpin, 

hal ini justru membuat karyawan menjadi bertindak semaunya dan kurang 

memperhatikan aturan – aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

Banyak dari karyawan yang tidak menyelesaikan pekerjaannya. Hal ini akan 

menghambat proses produksi dan memperlambat pencapaian target 

perusahaan.  

Terlihat juga pada hasil wawancara kepada beberapa pegawai 

menunjukkan bahwa pimpinan sudah mengarahkan pegawainya dalam tugas, 
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pimpinan juga menganggap semua pegawai sudah cakap dalam bekerja sesuai 

deskripsi tugas masing-masing. Pembekalan dalam jobdisk pekerjaan 

biasanya dilakukan pada saat awal karyawan tersebut masuk kerja namun 

jarang diberikan lagi. Pemimpin juga memberikan penjelasan terhadap 

pekerjaan yang belum dipahami oleh karyawan. Pimpinan melibatkan 

karyawan dalam berbagai keputusan kerja dan memperoleh masukan atau 

saran-saran dari para karyawan yang sangat berharga bagi perusahaan akan 

tetapi semua konsep produksi tetap sepenuhnya dari pemimpin, karyawan 

hanya menjalankan konsep yang di perintahkan saja. Pemimpin sering kali 

kurang tegas pada karyawan yang sering menghiraukan aturan-aturan yang 

telah di tetapkan oleh perusahaan dengan alasan tidak tega untuk memecat 

karyawan atau memberi sanksi.   

Pada dasarnya setiap karyawan memiliki dorongan yang kuat untuk 

ingin maju dan ingin lebih baik dari orang lain. Hal ini dapat dicapai dengan 

menerapkan kedisiplinan kerja yang telah ditetapkan oleh organisasi, dengan 

melalui disiplin kerja maka secara tidak langsung  karyawan akan terbiasa 

melakukan tugas dengan baik dan sesuai dengan aturan. Sutrisno (2011:86) 

mengemukakan bahwa disiplin kerja adalah sikap kesediaan dan kerelaan 

seseorang untuk mematuhi norma-norma peraturan yang berlaku disekitarnya. 

Hal ini yang dapat mendorong karyawan merealisasikan keinginannya untuk 

maju dan menjadi lebih baik. 

Rendahnya tingkat disiplin kerja karyawan home industri ini sering 

kali dijumpai dengan datang tidak tepat waktu, sering cuti, istirahat sebelum 
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waktunya dan juga waktu istirahat yang diperpanjang. Selain itu masih 

terdapat  karyawan yang keluar masuk saat jam kerja tanpa izin. Hal itu 

semua menyebabkan banyak target yang tidak selesai tepat waktu. Terlihat 

tingkat kedispilinan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan, tampak pada 

hasil rekapan absensi karyawan seperti Tabel 1.2 

Tabel 1.2 

Data Keterlambatan dan Cuti Karyawan  

UD. Shandy Surya Wijaya Kota Mojokerto Bagian Produksi 

Periode Januari-Desember 2016 

No Bulan Jumlah 
Karyawan 

Jumlah Karyawan 
Terlambat 

Jumlah 
Karyawan Cuti 

1 Januari 40 orang 25 % 9 % 
2 Februari 40 orang 21 % 11 % 
3 Maret 40 orang 22 % 8 % 
4 April 40 orang 19 % 13 % 
5 Mei 40 orang 17 % 10 % 
6 Juni 40 orang 15 % 9 % 
7 Juli 40 orang 23 % 12 % 
8 Agustus 40 orang 21 % 8 % 
9 September 40 orang 18 % 11 % 
10 Oktober 40 orang 20 % 8 % 
11 November 40 orang 24 % 12 % 
12 Desember 40 orang 26 % 14 % 

Rata-rata 21 % 10 % 
Sumber: absensi UD. Shandy Surya Wijaya Kota Mojokerto 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai rendah. 

Uraian diatas terdapat permasalahan dalam organisasi mengenai gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja karyawan. Berdasarkan fenomena 

dari permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian 

dengan judul: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan Dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Moderasi” 
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B. Rumusan  Masalah 

Perumusan masalah diperlukan untuk mengetahui arah penelitian yang 

akan mempermudah melakukan penelitian kedepannya. Dari latar belakang 

diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja karyawan di 

perusahaan? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan? 

3. Apakah gaya kepemimpinan dan disiplin kerja berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan? 

4. Apakah disiplin kerja karyawan memoderasi pengaruh antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dirumuskan tujuan 

dalam penelitian ini untuk: 

1. Mendeskripsikan gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan di perusahaan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan. 

3. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

4. Untuk menganalisis disiplin kerja dalam memoderasi pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. 
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D. Batasan Masalah 

Batasan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan agar 

penelitian ini dapat menjadi kajian yang terukur dan terarah dengan 

membatasi objek masalah yang diteliti sehingga masalah tidak meluas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan analisa serta teori yang dijadikan 

sebagai dasar peneliti. Batasan dalam penelitian ini adalah objek penelitian 

dibatasi pada karyawan tetap bagian produksi.  

Batasan indikator kinerja karyawan menggunakan pendapat dari 

Robbins (2006:260), yang meliputi : 1) Kualitas, 2) Kuantitas, dan 3) 

Ketepatan Waktu. Batasan Indikator kepemimpinan menggunakan pendapat 

dari Purwanto (2016:25) yang meliputi : 1) Pengarahan, 2) Pembekalan, 3) 

Dukungan  dan 4) Pendelegasian. Sedangkan batasan indikator disiplin kerja 

menggunakan pendapat dari Sutrisno (2011:94) yang meliputi; 1) Ketaatan 

terhadap waktu, 2) Ketaatan terhadap peraturan, 3) Ketaatan terhadap 

perilaku dalam pekerjaan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi kebijakan-kebijakan yang diambil 

khususnya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan 

kinerja karyawan atau pegawai. 
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2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini bisa dijadikan dasar atau pembuktian untuk 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan. Penelitian ini bisa dijadikan referensi 

dan pengembangan untuk melakukan penelitian tentang gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. 

 




