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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Dunia usaha merupakan dunia yang bersifat dinamis, selalu berkembang 

terus-menerus seiring perkembangan zaman. Saat ini baik perusahaan swasta 

maupun perusahaan milik negara pada umumnya, merasakan akan arti pentingnya 

tenaga kerja. Manusia sebagai salah satu sumber daya mempunyai peranan 

penting untuk mengelolah input yang dimiliki perusahaan secara maksimal untuk 

dapat mencapai target yang diharapkan oleh perusahaan. Dengan melihat 

perkembangan ekonomi di Indonesia yang pesat, setiap perusahaan dituntut untuk 

mampu menjalankan perusahaannya secara profesional.  

Saat ini pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Indonesia 

semakin pesat sehingga persaingan diantara para pengusaha juga semakin ketat. 

Masing-masing berusaha membenahi perusahaannya dalam segala aspek mulai 

dari produksi, pemasaran, keuangan, personalia dan juga pembenahan di dalam 

organisasi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan diharapkan dapat memenuhi 

tuntutan untuk beroperasi seefektif dan seefisien mungkin agar dapat bertahan 

menghadapi para pesaingnya. 

Aspek sumber daya manusia merupakan hal yang menjadi perhatian 

penting oleh organisasi, sebab berhasil atau tidaknya menghadapi era tersebut 

sangat tergantung dari pemberdayaan sumber daya manusia. 
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Manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam 

mengelola, mengatur dan memanfaatkan karyawan sehingga dapat berfungsi 

secara produktif. Sumber daya manusia di perusahaan dan disuatu organisasi perlu 

dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan 

karyawan dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. Keseimbangan 

tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat berkembang secara 

produktif. 

Peranan manusia merupakan komponen dasar yang penting dari setiap 

organisasi, karena manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu pimpinan sebagai 

pengelola sumber daya manusia dituntut memiliki gaya kepemimpinan dimana ia 

dapat bekerja sama dan dapat menekan kemungkinan konflik yang akan terjadi 

dalam kelompok kerja, sehingga dapat mencapai tujuan perusahaan. Dalam hal ini 

pengaruh seorang pemimpin sangat menentukan, karena untuk merealisasikan 

tujuan perusahaan perlu menerapkan gaya kepemimpinan atau pola kerja yang 

konsisten terhadap situasi kerja yang dihadapi. Selain itu seorang pemimpin di 

dalam melaksanakan tugasnya harus berupaya menciptakan dan mempengaruhi 

hubungan yang tepat dengan bawahannya agar mereka dapat bekerja secara 

produktif. Dengan demikian secara tidak langsung produktivitas perusahaan dapat 

ditingkatkan. Keberhasilan seorang pemimpin dalam gaya kepemimpinannya 

dimana terdapat perbedaan-perbedaan perilaku antara individu yang akan dihadapi 

akan menunjang terbentuknya suatu gaya kepemimpinan yang efektif. Keputusan-

keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin membawa pengaruh yang besar 

terhadap kelangsungan kegiatan dan perkembangan perusahaan. 
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Oleh karena itu untuk mencapai efisiensi dan produktivitas seorang 

pimpinan harus dapat mengetahui dan melayani kebutuhan karyawannya. Besar 

kecilnya hasil yang diberikan oleh karyawan dapat terpenuhi apabila mereka 

diberi kesempatan untuk mengembangkan keahlian mereka sesuai dengan 

kemampuannya. Namun suatu masalah aneh apabila perusahaan tidak bisa 

melayani kebutuhan utama karyawannya. Ini jelas sangat menggagu produktivitas 

kerja karyawan dan berdampak pada produktivitas perusahaan.  

Setelah penulis melakukan wawancara dengan salah seorang pimpinan 

pada CV. Pulo Samosir Naulimengenai fenomena yang terjadi pada produktivitas 

kerja karyawan pada CV. Pulo Samosir Nauli pimpinan tersebut mengatakan 

bahwa terdapat penurunan produktivitas kerja karyawan diperusahaan.  

Kenyataannya setiap karyawan dalam sebuah perusahaan harus senantiasa 

dibina, dibimbing, diarahkan, dididik dan sebagainya agar memiliki semangat 

bekerja dan diharapkan mampu berprestasi. Permasalahan-permasalahan internal 

CV. Pulo Samosir Nauli yang menyangkut masalah sumber daya manusia  

menyebabkan produktivitas kerja yang dihasilkan kurang mencapai sasaran yang 

diinginkan, maka dalam rangka meningkatkan produktivitas kerja karyawan 

tersebut peran seorang pemimpin harus sejalan dengan situasi di dalam maupun di 

luar. 

Karena pemimpin merupakan sumber daya pokok serta titik sentral 

aktivitas yang terjadi dalam satu kesatuan, dengan kata lain bagaimana seorang 

pemimpin dapat menjalankan gaya kepemimpinan dan motivasinya menurut 

manajemen sehingga akan sangat menentukan apakah tujuan CV. Pulo Samosir 
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Nauli akan dapat tercapai atau tidak, kegiatan dan dinamika yang terjadi dalam 

kesatuannya sebagian besar ditentukan oleh gaya kepemimpinan dan motivasi 

kerja karyawan dan seorang pemimpin. 

Dilihat betapa pentingnya pengaruh seorang pemimpin di dalam 

perusahaan dan juga berpengaruh terhadap bawahan dalam mencapai tujuan maka 

penulis tertarik untuk meneliti gaya kepemimpinan di dalam perusahaan, maka 

penulis menyusun skripsi ini dengan judul :“Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan di CV. Pulo Samosir Nauli”. 

1.2 Identifikasi Masalah 

Perusahaan merupakan salah satu bentuk organisasi, dimana terdapat 

sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Adanya kerja sama tersebut terkadang menimbulkan konflik, perselisihan diantara 

orang-orang dalam kelompok kerja tersebut, sehingga perlu adanya pendekatan 

yang tepat agar terjamin keteraturan dan keserasian kerja. Dalam hal ini pengaruh 

pimpinan sangat penting untuk merealisasikan tujuan dan menghasilkan suatu 

pola kerja yang berinisiatif dan berkonsisten dalam rangka mempengaruhi orang 

lain untuk dapat bekerja sama mencapai tujuan perusahaan. 

Berhasil atau tidaknya perusahaan mencapai sasaran sebagian ditentukan 

oleh tepat tidaknya kepemimpinan yang diterapkan. Oleh karena itu 

kepemimpinan menjadi masalah pokok dalam pengurusan perusahaan dan 

menetukan berhasil atau tidaknya kegiatan manajemen. 
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Pemimpin yang berhasil adalah pemimpin yang dapat memodifikasi dan 

menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi dan kondisi kerja. Apabila 

gaya kepemimpinan ini efektif, maka produktivitas kerja meningkat. 

Dengan dasar pemikiran di atas penulis bermaksud mengidentifikasi 

beberapa masalah sebagai berikut: 

1. Gaya kepemimpinan apa yang diterapkan pada CV. Pulo Samosir Nauli ? 

2. Bagaimana produktivitas kerja pada CV. Pulo Samosir Nauli ? 

3. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas kerja 

karyawan pada CV. Pulo Samosir Nauli ? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

  Maksud dari penelitian ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan 

dalam menempuh ujian sidang akhir sarjana lengkap pada Universitas 

Widyatama. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah  

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan pada CV. Pulo 

Samosir Nauli. 

2. Untuk mengetahui tingkat produktivitas kerja karyawan pada CV. Pulo 

Samosir Nauli. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap produktivitas 

kerja karyawan CV. Pulo Samosir Nauli. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan kepada 

unsur pimpinan mengenai pengaruh gaya kepemimpinanterhadap produktifitas 

kerja karyawan. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis,Sebagai persyaratan dalam menyelesaikan program Sarjana 

Strata 1 (S1) Jurusan Manajemen. 

2. Bagi Perusahaan, penelitian diharapkan dapat menumbuhkan pemikiran 

yang berguna bagi perusahaan dalam usaha meningkatkan hubungan yang 

signifikan antara perusahaan dengan karyawan. 

3. Bagi masyarakat terutama di lingkungan Perguruan Tinggi, diharapkan 

penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah pengetahuan pembaca 

dan merupakan referensi yang dapat membantu dalam penelitian sejenis. 

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Sumber daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, 

mengatur, dan memanfaatkan karyawan sehingga dapat berfungsi secara produktif 

untuk tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia di perusahaan perlu 

dikelola secara profesional agar terwujud keseimbangan antara kebutuhan 

karyawan dengan tuntutan dan kemampuan organisasi perusahaan. 

 Dalam hal seperti di atas pengaruh pemimpin sangat penting untuk 

merealisasikan tujuan. Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai sasaran 



7 
 

sebagian ditentukan oleh kepemimpinan yang diterapkan sudah tepat atau belum, 

seperti apa yang diungkapkan oleh  Howard H. Hoyt dalam Kartini Kartono 

(2008:49) menyatakan : 

“Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia, 

kemampuan untuk membimbing orang”. 

Sedangkan menurut Marmansyah dan Mukaram (2002:167),adalah sebagai 

berikut : 

“Kepemimpinan adalah suatu aktivitas yang berkelanjutan diarahkan 

untuk menimbulkan dampak pada perilaku orang lain, dan pada akhirnya 

difokuskan pada upaya untuk mewujudkan tujuan-tujuan organisasi”. 

Berdasarkan definisi-definisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kepemimpinan menentukan operasional perusahaan dengan gaya 

kepemimpinannya, pemimpin itu mempunyai sifat, kebiasaan, watak, dan 

kepribadian yang khas. Kepribadian inilah yang mempengaruhi tipe gaya 

kepemimpinannya sehingga memiliki gaya yang efektif guna untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

 Setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda antara 

satu dengan yang lainnya. Definisi gaya kepemimpinan menurut Miftah Thoha 

(2003:303), sebagai berikut : 

“Gaya kepemimpinan adalah suatu norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 

lain seperti yang ia lihat”. 
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 Sedangkan menurut Ranupandojo dan Husnan (2004:224), sebagai 

berikut : 

“Gaya kepemimpinan adalah suatu pola tingkah laku yang dirancang oleh 

untuk mengintegrasikan tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk 

mencapai suatu tujuan tertentu”. 

Dan menurut Reksohadiprodjo dan Handoko (2003:296) sebagai 

berikut: 

“Gaya kepemimpinan adalah suatu cara pemimpin untuk mempengaruhi 

bawahannya”.  

 Berdasarkan definisi-definisi tersebut, maka dapat disimpulkan  bahwa 

gaya kepemimpinan adalah suatu pola tingkah laku yang digunakan oleh 

pemimpin atau seseorang untuk mempengaruhi perilaku orang lain untuk 

mencapai suatu tujuan. 

Salah satu usaha seorang pemimpin mempengaruhi karyawan agar dapat 

bekerja secara efektif dan efisien dengan meningkatkan produktivitas kerja 

karyawan. Meningkatnya produktivitas kerja karyawan merupakan sumber 

motivasi dan disiplin karyawan agar dapat mempengaruhi karyawan lainnya agar 

bertanggung jawab atas pekerjaannya. 

 Pengertian dari produktivitas kerja menurut Melayu S.P. Hasibuan 

(2009:125) adalah “Suatu sikap mental yang selalu mempunyai pandangan bahwa 

mutu kehidupan hari ini harus lebih baik dari kemarin dan esok harus lebih baik 

dari hari ini.” 
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Selain itu Menurut Paul Mali yang dikutip oleh Sedarmayanti (2001:57-

58) mengemukakan bahwa : 

“Produktivitas adalah bagaimana menghasilkan atau meningkatkan hasil 

barang dan jasa setinggi mungkin dengan memanfaatkan sumber daya secara 

efisien. Oleh karena itu produktivitas sering diartikan sebagai rasio antara 

keluaran dan masukan dalam satuan waktu tertentu.” 

 

 Moral kerja yang tinggi atau positif akan tercermin melalui kesediaan 

bekerja keras dan sungguh-sungguh, tekun, dan bergairah, yang secara terus-

menerus terarah pada pencapaian tujuan perusahaan. Dalam moral atau semangat 

kerja seperti itu seorang karyawan merasa senang dan bertanggung jawab 

terhadap tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Moral atau semangat kerja 

yang tinggi merupakan cara atau metode kerja yang berdaya guna dan berhasil 

dalam meningkatkan produktivitas. 

 Dengan dasar pemikiran tersebut, penulis ingin mencoba mengadakan 

penelitian tentang pengaruh gaya kepemimpinan terhadap peningkatan 

produktivitas kerja menurut persepsi karyawan, dengan hipotesis: 

 “Apabila gaya kepemimpinan yang diterapkan perusahaan disenangi 

karyawan, maka produktivitas kerja karyawan akan tinggi” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

 Metode penelitian menurut Iqbal Hasan (2006:4), adalah “penyaluran 

rasa ingin tahu manusia dengan perlakuan tertentu (seperti memeriksa, mengusut, 

menelaah, dan mempelajari secara cermat dan sungguh-sungguh) sehingga 

diperoleh sesuatu (mencapai kebenaran memperoleh jawaban atas masalah, 
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pengembangan ilmu pengetahuan, dan sebagainya)”. Menurut Arikunto S. 

(2010:17),“metode penelitian deskriftif adalah metode penelitian yang tidak 

dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi hanya menggambarkan 

tentang suatu variabel, gejala atau keadaan”. dan Menurut Sugiyono (2009:11), 

“metode penelitian asosiatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih, 

karena dengan penelitian ini dapat dibangun  suatu teori yang dapat berfungsi 

untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala”. 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian Lapangan 

Melaksanakan peninjauan langsung kemetode yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Observasi  

Menurut Kartini Kartono (2006:142), pengertian observasi diberi 

batasan sebagai berikut: “studi yang disengaja dan sistematis tentang 

fenomena sosial dan gejala-gejala psikis dengan jalan pengamatan dan 

pencatatan”. 

b. Wawancara   

Menurut Sugiyono (2009:317), “Wawancara adalah pertemuan dua 

orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga 

dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu dan dengan 

wawancara, peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam 
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tentang partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena 

yang terjadi yang tidak mungkin bisa ditemukan melalui observasi. 

c. Penyebaran angket dan kuesioner 

Menurut Azwar S. (2010:14), kuesioner penelitian adalah “suatu 

bentuk instrument pengumpulan data yang sangat fleksibel dan relative 

mudah digunakan”. 

2. Studi Kepustakaan 

Menurut Nazir (2003:65), penelitian kepustakaan adalah “teknik 

pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji dan memahami 

terlebih dahulu dari sumber  data yang ada pada perusahaan”. 

 

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Untuk menyusun skripsi ini, lokasi yang penulis jadikan objek penelitian 

dilakukan di CV. Pulo Samosir Nauli yang berlokasi di Desa Partungko 

Naginjang Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Penelitian ini berlangsung 

mulai Oktober 2013 sampai selesai. 
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