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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi atau perusahaan didirikan oleh individu atau sekelompok 

orang untuk mencapai suatu tujuan. Pada dasarnya tujuan tersebut adalah 

penciptaan kemakmuran bagi anggotanya. Berhasil atau tidaknya organisasi 

tersebut mencapai tujuan dapat dilihat dari kinerja organisasional secara 

keseluruhan. Kinerja perusahaan sangatlah bergantung pada kinerja individu-

individu di dalamnya. Seluruh pekerjaan dalam perusahaan itu, para 

karyawanlah yang menentukan keberhasilannya. Upaya untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan harus dimulai dari perbaikan kinerja karyawan. Beberapa 

cara untuk meningkatkan kinerja karyawan adalah dengan menerapkan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dan juga pemberian penghargaan berupa 

kompensasi. 

Bentuk gaya kepemimpinan dalam suatu perusahaan sangat 

mempengaruhi keberlangsungan perusahaan tersebut. Setiap pemimpin dalam 

menentukan gaya kepemimpinan harus mampu menyesuaikan dengan kondisi 

yang sedang terjadi di lingkungannya. Dengan adanya gaya kepemimpinan 

yang sesuai diharapkan seorang pemimpin dapat memberikan pengaruh bagi 

pegawai untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang diarahkan dan 

dikehendaki dalam upaya mencapai tujuan yang telah direncanakan 

sebelumnya. Tujuan tersebut dapat terwujud jika para karyawan mampu 
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bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Kurang adanya peranan 

pemimpin dalam menciptakan komunikasi yang harmonis serta memberikan 

pembinaan pegawai, akan menyebabkan tingkat kinerja pegawai rendah. 

Pemimpin organisasi harus dapat membuat program yang tepat sehingga 

dengan pengelolaan yang baik maka kinerja akan meningkat dan pencapaian 

tujuan organisasi berjalan dengan efektif dan efisien. Hal inilah yang 

menyebabkan bahwa di dalam sebuah organisasi atau perusahaan tidak hanya 

membutuhkan anggota karyawan yang berkualitas baik namun kualitas 

pimpinan perusahaan juga dibutuhkan untuk memaksimalkan usaha 

pencapaian tujuan. Kemampuan pemimpin dalam mengerakkan dan 

memberdayakan karyawan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Dimana 

peran seorang pemimpin menjadi pengendali arah berkembangnya perusahaan 

dan menyatukan visi-visi individu untuk tercapainya tujuan perusahaan sebagai 

tujuan utama. 

Menurut George R. Terry (2005) gaya kepemimpinan adalah 

kemampuan seseorang atau pemimpin, untuk mempengaruhi perilaku orang 

lain menurut keinginan-keinginannya dalam suatu keadaan tertentu. Pemimpin 

dapat menggunakan wewenangnya untuk meningkatkan produktifitas 

karyawan untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Penentuan gaya kepemimpinan yang tepat sangat penting agar setiap 

hambatan dalam perusahaan dapat diselesaikan dan mendorong karyawan 

memiliki motivasi untuk berkembang dan mampu menghadapi tantangan 

dalam pekerjaan. Gaya kepemimpinan memliki hubungan yang sangat erat 
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terhadap kinerja karyawan, sehingga kinerja karyawan yang harus dicapai 

sangat berhubungan dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

pemimpin organisasi. 

Gaya kepemimpinan transformasional yaitu dimana pemimpin 

memberikan perhatiannya kepada persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para 

pengikutnya serta kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikutnya 

dengan cara memberikan semangat (Wahjosumidjo, 2003). Menurut Siagian 

(2011) seorang pemimpin harus dapat mewujudkan rasa puas karyawan dalam 

bekerja. Adanya penerapan gaya kepemimpinan transformasional akan 

membuat bawahan merasa loyal, respek kepada atasannya dan pada akhirnya 

bawahan akan termotivasi melakukan lebih dari yang diharapkan (Alam, 

2013). 

Faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja menurut Elviera (2009) 

adalah kompensasi. Kompensasi adalah segala bentuk pendapatan karyawan 

sebagai penghargaan atas hasil kerjanya uamh diberikan oleh perusahaan atau 

organisasi. Menurut Hasibuan (2005) Kompensasi merupakan semua 

pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung maupun tidak langsung 

yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada 

perusahaan. Kompensasi dapat dirancang secara benar untuk mencapai 

keberhasilan bersama sehingga kepuasan karyawan dan tujuan perusahaan 

dapat tercapai. 

Kompensasi dapat menjadi ukuran kualitas perkerjaan yang telah 

dilakukan karyawan kepada perusahaan. Dimana hal ini dapat dijadikan faktor 
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untuk memotivasi karyawan dalam meningkatkan kinerja agar mendapat 

kompensasi sesuai yang diharapkan. Jika karyawan termotivasi untuk 

meningkat kompensasi yang akan didapatkan, secara otomatis karyawan juga 

harus meningkatkan kinerjanya. Apabila hal ini terjadi maka usaha dalam 

pencapaian tujuan oraganisasi dapat tercapai karena memiliki sumber daya 

manusia yang baik. 

UKM Sambel Pecel Mba Kasih merupakan home industri yang 

memproduksi sekaligus menjual sambel pecel, awal berdiri pada tahun 2008 

hingga saat ini sudah memiliki 12 cabang warung pecel yang tersebar di kota 

dan kabupaten Blitar serta 1 cabang di Malang. 

Tabel 1.1. Kuantitas Produksi Sambel Pecel bulan November 2018 

No. Alamat Cabang 
Target Minimal 

Produksi / Bulan 

Realisasi Hasil 

Produksi 

1. Kanigoro 1 2.000 Bungkus 3.109 

2. Kanigoro 2 2.000 Bungkus 2.488 

3. Sutojayan 2.000 Bungkus 2.509 

4. Kademangan 2.000 Bungkus 2.598 

5. Sanankulon 2.000 Bungkus 1.497 

6. Nglegok 2.000 Bungkus 1.792 

7. Garum 2.000 Bungkus 1.501 

8. Wlingi 2.000 Bungkus 2.396 

9. Selopuro 2.000 Bungkus 1.598 

10. Kepanjen Lor 2.000 Bungkus 3.570 

11. Kepanjen Kidul 2.000 Bungkus 3.066 

12. Dau 2.000 Bungkus 2.820 

Sumber: UKM Sambel Pecel Mba Kasih 

 

Berdasarkan data diatas, sebagian besar cabang UKM Sambel Pecel Mba 

Kasih sudah mencapai jumlah target produksi yang ditetapkan. Namun masih 

ada beberapa cabang yang belum memenuhi atau mencapai jumlah target 
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produksi, diantaranya yaiu cabang sanankulon, nglegok, garum, dan selopuro. 

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa terdapat masalah pada kinerja 

karyawan UKM Sambel Pecel Mba Kasih. 

Gaya kepemimpinan yang diterapkan di UKM Sambel Pecel Mba Kasih 

Blitar nampaknya membawa pengaruh terhadap kinerja karyawan. Dimana 

pemimpin kurang memiliki kedekatan dengan para karyawan sehingga sangat 

jarang adanya dorongan langsung dalam hal memotivasi atau perhatian secara 

pribadi untuk meningkatkan kinerja. Permasalahan ini disebabkan karena 

banyaknya cabang yang dikelola dan lokasinya yang berjauhan sehingga akan 

sangat sulit jika harus melakukan controlling atau pengawasan langsung ke 

setiap cabang, penyebab lainnya yaitu karena kesibukan pemilik UKM Sambel 

Pecel Mba Kasih dalam mengelola pusat home industri sehingga kurang 

maksimal dalam menjalankan perannya sebagai pemimpin. 

Berdasarkan wawancara peneliti dengan pemilik UKM Sambel Pecel 

Mba Kasih, kompensasi yang diberikan kepada karyawan meliputi gaji pokok, 

bonus, THR, asuransi kesehatan, dan rekreasi 1 tahun sekali. Pemberian 

kompensasi pada karyawan UKM Sambel Pecel Mba Kasih sudah adil dan 

merata kecuali pemberian bonus, karena untuk bonus paling sering diberikan 

kepada karyawan yang bekerja ekstra pada waktu tertentu, sementara tidak 

semua cabang warung Sambel Pecel Mba Kasih mengharuskan karyawannya 

untuk bekerja secara ekstra karena setiap cabang tingkat hasil produksinya juga 

berbeda-beda. Sehingga hal tersebut menyebabkan beberapa karyawan merasa 

iri dan secara tidak langsung berpengaruh pada kinerja karyawan tersebut. 
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Tabel 1.2 Data Target Produksi Untuk Pemberian Bonus 

Target Produksi per Bulan Bonus Yang Diberikan 

> 2000 Bungkus Rp 50.000 

> 3500 Bungkus Rp 100.000 

> 5000 Bungkus Rp 150.000 

Sumber: UKM Sambel Pecel Mba Kasih 

 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti gaya kepemimpinan 

transformasional dan kompensasi yang ada pada UKM Sambel Pecel Mba 

Kasih, sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah “Pengaruh 

Gaya Kepemimpinan Transformasional dan Kompensasi terhadap 

Kinerja Karyawan Pada UKM Sambel Pecel Mba Kasih Kota Blitar” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

membuat rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan, kompensasi, dan kinerja karyawan UKM 

Sambel Pecel Mba Kasih? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM 

Sambel Pecel Mba Kasih? 

3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan UKM Sambel 

Pecel Mba Kasih? 

4. Apakah gaya kepemimpinan transformasional dan kompensasi berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan UKM Sambel Pecel Mba Kasih? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendeskripsikan penerapan gaya kepemimpinan, kompensasi, dan 

kinerja karyawan UKM Sambel Pecel Mba Kasih. 

2. Untuk menganalis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

UKM Sambel Pecel Mba Kasih. 

3. Untuk menganalis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan UKM 

Sambel Pecel Mba Kasih. 

4. Untuk menganalis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan UKM Sambel Pecel Mba Kasih. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

Untuk mengembangkan ilmu bidang manajemen sumberdaya manusia, 

yaitu mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan kompensasi terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Manfaat praktis 

Bagi UKM Sambel Pecel Mba Kasih, sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan gaya kepemimpinan yang digunakan dalam pembinaan 

sumber daya manusia serta pemberian kompensasi dalam upaya 

optimalisasi kinerja karyawan. 
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E. Batasan Penelitian 

Peneliti membatasi ruang lingkup masalah untuk mempermudah 

penelitian dan agar penelitian tidak terlalu meluas. 

1. Variabel 

a. Gaya Kepemimpinan Transformasional. mengacu pada pendapat 

Robbins (2001), Gaya kepemimpinan transformasional adalah 

pemimpin yang mampu memberi inspirasi karyawannya untuk lebih 

mengutamakan kemajuan organisasi daripada kepentingan pribadi dan 

memberikan perhatian yang baik terhadap karyawan. Indikator menurut 

Bass dan Avolio (2010): karismatik, motivasi yang menginspirasi, 

stimulasi intelektual, dan perhatian secara individual. 

b. Kompensasi mengacu pada pendapat Hasibuan (2009), Kompensasi 

adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau 

tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang 

diberikan kepada perusahaan. Indikator kompensasi menurut Simamora 

(2006): Gaji, insentif, tunjangan, dan fasilitias. 

c. Kinerja Karyawan mengacu pada pendapat Anwar Prabu Mangkunegara 

(2000), Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. 

Indikator kinerja karyawan menurut Dharma (2003): Kualitas, Kuantitas, 

dan Ketepatan Waktu.  


