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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber daya manusia dalam perusahaan adalah aset berharga bagi 

perusahaan yang harus dijaga dan dikembangkan untuk mencapai 

produktivitas dan profitabilitas yang maksimum demi tercapainya target 

dan tujuan sebuah organisasi perusahaan. Di samping itu, sumber daya 

manusia dalam sebuah perusahaan juga memegang peranan penting guna 

menghasilkan produk yang berkualitas dari perusahaan tersebut. Maka, 

dengan penanganan dan arahan yang tepat dapat meningkatkan 

kemampuan dan kinerja dari sumber daya yang dimiliki perusahaan. 

Namun, dalam prosesnya untuk mencapai target yang diinginkan tersebut 

organisasi seringkali dihadapkan pada beberapa kendala yang salah satu 

dari kendala tersebut adalah kinerja dari para karyawan yang tidak 

optimal.  

Sumber daya manusia di perusahaan perlu dikelola secara 

profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan pegawai dengan 

tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan tersebut 

merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara 

produktif. Karyawan memegang peran utama menjalankan kegiatan 

perusahaan. Maka di dalam perusahaan diciptakan sistem manajemen yang 

dikenal dengan manajemen kepegawaian. Manajemen kepegawaian sangat 

penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, dan memanfaatkan 
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pegawai sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk tercapainya 

tujuan perusahaan. 

Tercapainya tujuan perusahaan ditentukan oleh hasil kinerja 

karyawan. Karyawan yang dibutuhkan dalam perusahaan adalah karyawan 

yang mempunyai kinerja yang baik untuk mewujudkan tujuan perusahaan, 

karyawan harus mempunyai daya sebagai pemikir, perencanaan, dan 

pengendalian aktivitas perusahaan. Apabila tujuan perusahaan dapat 

tercapai sesuai dengan yang telah ditetapkan, maka dapat dikatakan bahwa 

perusahaan tersebut efektif. 

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. 

Kinerja karyawan pada dasarnya adalah hasil kerja yang dapat 

dicapai oleh karyawan dalam suatu organisasi yang bersangkutan. 

(Mangkunegara, 2005;16) berpendapat bahwa kinerja karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya tidak terlepas dari faktor pribadi dan faktor 

lingkungan organisasi. 

Hasibuan (2001:34) mengemukakan bahwa kinerja merupakan 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-
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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. 

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor (Kasmir, 

2016:189) mengemukakan ada 12 faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan : kemampuan dan keahlian, pengetahuan, rancangan 

kerja, kepribadian, motivasi, gaya kepemimpinan, budaya organisasi, 

kepuasan kerja, lingkungan kerja, lingkungan kerja, loyalitas, komitmen, 

disiplin kerja. 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 menyelesaikan pekerjaan, 

sebaliknya pegawai yang memiliki kemampuan rendah akan lebih lambat 

dalam menyelesaikan pekerjaannya. 

CV. Jakarta Alumunium yaitu perusahaan yang memproduksi 

peralatan rumah tangga seperti Etalase toko dan etalase dapur. CV. Jakarta 

Alumunium yang dimiliki oleh Pak Jaka ini berada di daerah Pakisaji 

Kabupaten Malang. CV. Jakarta Alumunium memiliki karyawan produksi 

sejumlah 40 karyawan sedangkan untuk posisi manajemen berjumlah 4 

orang. Pada bagian produksi, jobdesc meliputi bagian sortir bahan baku, 

pengukuran dan pemotongan, perakitan dan finishing. 
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Karyawan di perusahaan ini dalam melaksanakan tugas selalu 

disertai target yang harus dicapai, akan tetapi dalam realisasinya hasil yang 

diselesaikan kurang optimal. Jika dilihat secara kuantitas dan ketepatan 

waktu hasil kerja karyawan, tingkat penyelesaian dalam pelaksanaan tugas 

masih rendah. Dalam pengerjaan suatu produk, perusahaan memberikan 

batas ketidaksesuaian standar kualitas produk sebesar 10% akan tetapi 

berdasarkan data menunjukkan bahwa rata-rata ketidaksesuaian standar 

kualitas produk yang dicapai sebesar 12,5%. Meskipun hasil yang dicapai 

melebihi batas standar kualitas dari perusahaan, perusahaan masih 

memberikan toleransi. Dalam satu bulan perusahaan memiliki target 

memproduksi sebanyak 200 Pcs. Namun, hasilnya setelah di rata-rata pada 

tahun 2017 perusahaan per bulannya hanya mampu memproduksi 177 Pcs.  

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Data Produksi Stok Barang CV. Jakarta Alumunium Periode Tahun 2017 

Bulan Target Per 

Bulan 

(Pcs) 

Realisasi 

(Pcs) 

Selisih 

(Pcs) 

Jumlah Produk 

yang tidak sesuai 

dengan standar 

% 

      

Januari 200 Pcs 190 Pcs 10 Pcs 5 % 

Febuari 200 Pcs 190 Pcs 10 Pcs 5 % 

Maret 200 pcs 170 Pcs 30 Pcs 15 % 

April 200 Pcs 180 Pcs 20 Pcs 10 % 

Mei 200 Pcs 150 Pcs 50 Pcs 25 % 

Juni 200 Pcs 100 pcs 100 Pcs 50 % 

Juli 200 Pcs 180 Pcs 20 Pcs 10 % 

Agustus 200 Pcs 170 Pcs 30 Pcs 15 % 

September 200 Pcs 220 Pcs 0 Pcs 0 % 

Oktober 200 Pcs 190 Pcs 10 Pcs 5 % 

November 200 Pcs 200 Pcs 0 Pcs 0 % 

Desember 200 Pcs 180 Pcs 20 Pcs 10 % 

Rata-rata  200 Pcs 177 Pcs 25 Pcs 12.5 % 

Sumber : Data Produksi CV. Jakarta Alumunium Tahun 2017 
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 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 loyalitas serta 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. 

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. Pola gaya kepemimpinan yang 

diterapkan di sebuah organisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap hasil 

kinerja (Fitria, Hamid & Nurtjahjono, 2014). 

Berdasarkan wawancara dengan beberapa karyawan, komunikasi antara 

pimpinan dan bawahan yang terjalin belum dapat mendorong pegawai untuk 

mencapai hasil kinerja yang tinggi. Gaya kepemimpinan yang diterapkan di 
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perusahaan juga membawa pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dari observasi 

di lapangan, pemimpin kurang menjalin komunikasi yang baik dengan bawahan 

dan kurang memberi solusi atas permasalahan yang terjadi. Dengan ini 

pemimpin tidak mampu memberi arahan dengan baik karena komunikasi yang 

terjalin masih kurang baik. Hal ini akan menghambat proses produksi dan 

memperlambat pencapaian target perusahaan. 

Faktor yang lain yang dirasakan dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah komitmen. Komitmen karyawan pada organisasi adalah 

sikap karyawan dalam keterlibatan perannya dalam organisasi, kesetiaannya 

pada organisasi dan rasa menjadi bagian organisasi. Komitmen 

Organisasional yang kuat sangat dibutuhkan oleh organisasi untuk dapat 

menjalankan aktivitasnya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan 

perusahaan. Sedangkan menurut penelitian terdahulu dari (Fitria, Hamid & 

Nurtjahjono, 2014) Komitmen organisasional yang dimiliki karyawan sangat 

berpengaruh terhadap hasil kinerja karyawan. 

Fenomena yang terjadi pada perusahaan ini, beberapa karyawan yang 

belum selesai jam kerjanya sudah meninggalkan tempat kerja, selanjutnya 

karyawan belum memiliki kepercayaan terhadap nilai-nilai yang diterapkan 

dalam organisasi seperti halnya treatment yang diberikan oleh pemimpin 

terhadap karyawan baru dan karyawan lama memiliki perbedaan dan 

cenderung tidak adil serta kurangnya komunikasi yang baik antar atasan dan 

bawahan, seringkali para pekerja datang terlambat dikarenakan memiliki 

perasaan yang kurang nyaman untuk bekerja di perusahaan. 

Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Data Absensi CV. Jakarta Alumunium Malang Tahun 2017 

No

. 

Bulan Jumlah 

karyawan 

Jumlah 

terlambat 

Persentase Pulang 

sebelum 

waktunya 

persentase Jumlah 

Alpha 

Persentase 

1 Januari 

2017 

40 3 7,5% 2 5% 3 7,5% 

2 Februari 

2017 

40 2 5% 3 7,5% 1 2,5% 

3 Maret 

2017 

40 5 12,5% 3 7,5% 0 0% 

4 April 

2017 

40 7 17,5% 1 2,5% 1 2,5% 

5 Mei 2017 40 4 10% 3 7,5% 0 0% 

6 Juni 2017 40 2 5% 2 5% 0 0% 

7 Juli 2017 40 4 10% 4 10% 2 10% 

8 Agustus 

2017 

40 6 15% 2 5% 1 2,5% 

9 September 

2017 

40 3 7,5% 3 7,5% 2 5% 

10 Oktober 

2017 

40 5 12,5% 1 2,5% 3 7,5% 

11 November 

2017 

40 2 5% 0 0% 0 0% 

12 Desember 

2017 

40 6 15% 4 10% 1 2,5% 

Sumber : Data Absensi CV. Jakarta Alumunium Malang Tahun 2017 

Komitmen Organisasional mencerminkan bagaimana seorang individu 

mengidentifikasikan dirinya dengan organisasi dan terikat dengan tujuan 

tujuannya, salah satunya dengan cara menciptakan rasa kepemilikan terhadap 

organisasi, untuk menciptakan kondisi ini setiap individu harus 

mengidentifikasi dirinya dalam organisasi, untuk mempercayai bahwa ada 

guna dan manfaatnya bekerja di organisasi, untuk merasakan kenyamanan 

didalamnya, untuk mendukung nilai-nilai, visi, dan misi organisasi dalam 

mencapai tujuannya. 
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Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dengan ini 

penulis melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan dan Komitmen Organisasional Terhadap Kinerja 

Karyawan di CV. Jakarta Alumunium”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana deskripsi Kinerja, Gaya Kepemimpinan dan Komitmen 

Organisasional karyawan CV. Jakarta Alumunium 

2. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh secara parsial terhadap 

Kinerja Karyawan pada CV. Jakarta Alumunium ? 

3. Apakah Komitmen Organisasional berpengaruh secara parsial 

terhadap Kinerja Karyawan pada CV. Jakarta Alumunium ? 

4. Apakah Gaya Kepemimpinan dan Komitmen Organisasional 

berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Karyawan pada CV. 

Jakarta Alumunium ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dirumuskan tujuan 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan variabel kinerja, gaya kepemimpinan dan komitmen 

organisasional 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan secara parsial terhadap kinerja 

karyawan. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh Komitmen Organisasional secara parsial terhadap 

kinerja karyawan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan dan Komitmen 

Organisasional simultan terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Batasan Masalah 

Objek penelitian dibatasi pada karyawan bagian produksi CV. 

Jakarta Alumunium Malang. Dalam penelitian ini peneliti memberikan 

batasan-batasan agar pokok permasalahan yang diteliti tidak melebar dan 

fokus pada tujuan penelitian: 

1. Kinerja Karyawan 

Kinerja mengacu pada (Robbins, 2006:260) dengan indikator : 1) 

Kualitas, 2) Kuantitas, dan 3) Ketepatan Waktu  

2. Gaya Kepemimpinan 

Gaya Kepemimpinan mengacu pada (Purwanto, 2016:25) dengan 

indikator : 1) Pengarahan, 2) Pembekalan, 3) Dukungan dan 4) 

Pendelegasian. 

3. Komitmen Organisasional 

Komitmen organisasional mengacu pada (Luthans, 2006:249) 

dengan indikator : 1) affective commitment, 2) continuance 

commitment dan 3) normative commitment. 
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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, Komitmen 

Organisasional dan kinerja karyawan atau pegawai. 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini bisa dijadikan dasar atau pembuktian untuk 

melakukan penelitian yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan, 

Komitmen Organisasional dan kinerja karyawan. Penelitian ini bisa 

dijadikan referensi dan pengembangan untuk melakukan penelitian 

tentang gaya kepemimpinan, Komitmen Organisasional dan kinerja 

karyawan. 

 

 

 

 

 

 


