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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masakah

Dalam kehidupan yang serba modern ini setiap perusahaan dituntut untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengatasi persaingan yang

semakin ketat dan tuntutan pelanggan/konsumen yang semakin tinggi. Manusia

sebagai sumber daya yang paling potensial dengan kemampuannya dan

keterampilannya dapat menggerakan jalannya roda perusahaan. Salah satu dari

aktivitas perusahaan dipengaruhi oleh system pola hubungan yang terjadi di

dalamnya, baik hubungan dengan sesama karyawan maupun dengan atasan.

Kedudukan sumber daya manusia di suatu lembaga organisasi tidak lagi

hanya sebagai pelengkap untuk pencapaian tujuan saja, tetapi sudah harus menjadi

faktor penentu keberhasilan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan.

Aspek sumber daya manusia merupakan hal yang menjadi perhatian penting

oleh organisasi, sebab berhasil atau tidaknya menghadapi era modern ini tergantung

dari pemberdayaan sumber daya manusia.

Hubungan yang terjadi antara atasan dengan bawahan dapat menyebabkan

karyawan merasa senang atau tidak senang bekerja di suatu perusahaan, untuk itulah

dalam oerganisasi selalu dilakukan perencanaan pengelolaan sumber daya manusia
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untuk mendapatkan orang yang tepat untuk jabatan yang tepat. Salah satu sasaran

pengelolaan sumber daya manusia pada fungsi manajemen organisasi adalah

menyangkut masalah kepemimpinan, seseorang yang ditunjuk sebagai pemimpin

maupun yang diakui oleh anggota sebagai orang yang pantas memimpin mereka,

dialah yang menjalankan fungsi organisasi tersebut. Cara dan pola tingkah laku

pemimpin diartikan oleh bawahan yang bekerjasama dengannya sebagai gaya

kepemimpinan.

Seorang pemimpin adalah salah satu untuk yang menentukan dalam

pengembangan perusahaan untuk menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan,

banyak ditentukan oleh seorang pemimpin perusahaan.

Tugas pemimpin di dalam perusahaan adalah mengelola sumber daya manusia,

dimana seorang pemimpin harus menyadari bahwa karyawan adalah asset yang

penting bagi perusahaan dan gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi naik

turunnya kinerja karyawan di perusahaan. Oleh karena itu kepemimpinan merupakan

masalah pokok dana perusahaan dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya

kegiatan manajemen.

Menurut Rivai ( 2004:2 ), menyatakan bahwa :

“Kepemimpinan (Leadership) adalah proses mempengaruhi atau memberi
contoh kepada pengikut-pengikutnya melalui proses komunikasi dalam upaya
mencapai tujuan organisasi”.
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Seorang pemimpin dalam organisasi harus dapat menciptakan integrasi yang

serasi dengan para bawahannya juga termasuk dalam membina kerjasama, mengarah

dan mendorong gairah kerja para karyawannya sehingga tercipta motivasi yang

positif yang akan menimbulkan kinerja yang maksimal juga didukung oleh fasilitas-

fasilitas organisasi untuk mencapai sasaran organisasi. Dimana seorang pemimpin

sebagai salah satu bagian dari manajemen memainkan peran yang penting dalam

mempengaruhi dan memberikan sikap serta perilaku individu dan kelompok,

sehingga membentuk gaya kepemimpinan yang pemimpin terapkan.

Keberhasilan seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang dimiliki

akan membentuk gaya kepemimpinan yang efektif. Keputusan yang diambil oleh

seorang pemimpin membawa pengaruh besar terhadap kegiatan dan kelangsungan

perusahaan dan juga terhadap kinerja karyawan.

Maka dapat dipastikan bahwa perilaku pemimpin adalah pengaruh yang akan

menimbulkan pemahaman tersendiri yang akan berpengaruh terhadap kondisi

psikologis karyawan, ada karyawan yang melihat, mengamati dan meniru perilaku

pemimpin yang ditampilkan atasannya dalam melaksanakan pekerjaannya sesuai

dengan harapannya. Apabila perilaku kepemimpinan yang ditampilkan atasan dirasa

sebagai sesuatu yang diharapkan bawahan maka akan memiliki dampak yang lebih

baik terhadap kinerja karyawan, sebaliknya apabila perilaku kepemimpinan yang

ditampilkan atasan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan harapannya maka akan

berpengaruh kurang baik terhadap kinerja karyawan.
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Selanjutnya untuk meningkatkan kinerja karyawan dipengaruhi oleh

pemberian kompensasi yang di terapkan dalam suatu perusahaan. Peningkatan

pendapatan karyawan merupakan salah satu tujuan dari setiap individu karyawan

bekerja dalam berbagai bidang. Inti dari suatu peningkatan pendapatan adalah

pemberian kompensasi.

Banyaknya karyawan yang saat ini selalu mendambakan pemberian

kompensasi untuk ditingkatkan sesuai dengan kelayakan pemberiannya, dalam rangka

membangun peningkatan karyawan untuk dapat bekerja dengan baik dalam

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam suatu perusahaan.

Menurut Sastrohadiwiryo (2003:181) yaitu :

“Kompensasi adalah imbalan atau jasa atau balas jasa yang diberikan oleh
perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja telah memberikan
sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai
tujuan yang telah di tetapkan”.

Setelah penulis melakukan wawancara langsung dengan salah seorang

pimpinan di PT. Bank Muamalat Cabang Bandung mengenai fenomena yang terjadi

pada kinerja karyawan di PT. Bank Muamalat Cabang Bandung, pimpinan tersebut

mengatakan bahwa terdapat penurunan kinerja karyawan diperusahaan.

Karena dalam kenyataanya setiap karyawan dalam sebuah perusahaan harus

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

semangat bekerja dan diharapkan mampu berprestasi. Permasalahan-permasalahan

internal PT. Bank Muamalat Cabang Bandung yang menyangkut masalah sumber
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daya manusia dan menyebabkan kinerja yang dihasilkan kurang mencapai sasaran

yang diiginkan, maka dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai tersebut peran

seorang pemimpin dan kompensasi harus sejalan dengan situasi di dalam maupun di

luar.

Oleh karena itu untuk meningkatkan kembali kinerja karyawan tersebut, maka

faktor yang perlu diperhatikan adalah menyangkut gaya kepemimpinan yang

diterapkan oleh pemimpin-pemimpin pada perusahaan yaitu bagaimana agar gaya

kepemimpinan yang diterapkan para pemimpin dapat menunjang kinerja

karyawannya agar lebih baik. Selain gaya kepemimpinan, kompensasi juga

merupakan faktor yang harus diperhatikan untuk dapat meningkatkan kinerja

karyawan. Informasi mengenai gaya kepemimpinan dan kompensasi ini penting

diketahui oleh pihak perusahaan sendiri karena gaya kepemimpinan dan kompensasi

merupakan salah satu komponen penting yang akan mempengaruhi kinerja karyawan

dan secara lebih jauh akan mempengaruhi kinerja organisasi.

Adanya permasalahan diatas tentunya akan mempengaruhi kemajuan atau

bahkan mengalami kemunduran apabila kinerja karyawan organisasi tersebut tidak

diperbaiki. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian

yang berjudul :

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi Terhadap Kinerja

Karyawan pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung”
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1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang di atas, maka

identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan

pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung.

2. Seberapa besar pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan bagian

pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung.

3. Seberapa besar pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi terhadap

Kinerja Karyawan pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap

Kinerja Karyawan pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung.

2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Kompensasi terhadap Kinerja

Karyawan pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh Gaya Kepemimpinan dan

Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Bank Muamalat Cabang

Bandung.
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1.4 Manfaat Penelitian

Dengan diadakannya penelitian ini penulis dapat memberikan manfaat bagi :

1. Penulis sendiri, dengan melakukan penelitian langsung pada kondisi yang

sebenarnya maka penulis akan lebih dapat memahami masalah kepemimpinan

dan kompensasi sebagai salah satu unsur yang menentukan suksesnya

manajemen suatu perusahaan sehingga dapat menambah wawasan,

kemampuan dan pengetahuan dengan menerapkan leader skill dan pemberian

kompensasi untuk bekal dalam menjalankan suatu pekerjaan pada suatu

perusahaan.

2. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumbangan

pemikiran sebagai masukan berupa informasi untuk melakukan perbaikan

setiap pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinan dan pemberian

kompensasi yang akan menunjang pada keberhasilan organisasi dalam

menjalankan perusahaan.

3. Bagi masyarakat, terutama di lingkungan perguruan tinggi, penyusunan

laporan ini diharapkan bisa memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran

serta sebagai landasan untuk penelitian yang lebih luas dan mendalam.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya manusia memegang peran penting

diperusahaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, dan biasanya karyawan
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melakukan pekerjaan individu maupun bekerja sama dengan karyawan lain. Adanya

kerja sama tersebut dapat menimbulkan konflik, perselisihan antar karyawan karena

adanya perbedaan persepsi antar karyawan di dalam kelompok kerja tersebut.

Dalam hal seperti di atas pengaruh pemimpin sangat penting untuk

merealisasikan tujuan. Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai sasaran

sebagian ditentukan oleh kepemimpinan yang diterapkan sudah tepat atau belum,

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

(2008:49) menyatakan :

“Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia,

kemampuan untuk mendidik orang”.

Sedangkan menurut Rivai (2004:2) menyatakan sebagai berikut :

“Kepemimpinan (Leadership) adalah proses mempengaruhi atau memberi
contoh kepada pengikut-pengikutnya lewat proses komuikasi dalam upaya
mencapai tujuan organisasi”.

Permasalahan yang terus berkembang dalam kepemimpinan adalah mengenai

gaya kepemimpinan bagaimanakah yang efektif untuk diterapkan oleh seorang

pemimpin terhadap bawahannya, dengan kata lain apa yang membuat seorang

pemimpin menjadi sukses. Dalam hal inilah beberapa teori yang dikemukakan para

ahli manajemen mengenai gaya kepemimpinan. Definisi gaya kepemimpinan menurut

Miftah Thoha (2003:303), sebagai berikut :
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“Gaya kepemimpinan adalah suatu norma perilaku yang digunakan oleh
seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang
lain seperti yang ia lihat”.

Sedangkan menurut Ranupandojo dan Husnan (2004:224), sebagai berikut :

“Gaya kepemimpinan adalah suatu pola tingkah laku yang dirancang oleh
untuk menintegrasikan 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.

Kompensasi merupakan suatu biaya yang diberikan oleh perusahaan kepada

karyawan sebagai salah satu alat untuk memotivasi karyawan dengan harapan

perusahaan akan memperoleh imbalan dan peningkatan kinerja dari karyawan.

Beberapa pengertian kompensasi menurut para ahli :

Hasibuan (2003:118) mengemukakan :

“Kompensasi merupakan semua pendapatan yang berbentuk uang, barang
langsung atau tidak langsung yang diterima karyawan sebagai imbalan balas
jasa yang diberikan oleh perusahaan”.

Sedangkan menurut Sastrohadiwiryo (2003:181) yaitu :
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“Kompensasi adalah imbalan atau jasa atau balas jasa yang diberikan oleh
perusahaan kepada para tenaga kerja, karena tenaga kerja telah memberikan
sumbangan tenaga dan pikiran demi kemajuan perusahaan guna mencapai
tujuan yang telah di tetapkan”.

Salah satu usaha seorang pemimpin mempengaruhi karyawan dan pemberian

kompensasi yang diberikan perusahaan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien

dengan meningkatkan kinerja karyawan. Meningkatnya kinerja karyawan merupakan

sumber motivasi dan disiplin karyawan agar dapat mempengaruhi karyawan lainnya

agar bertanggung jawab atas pekerjaannya.

MenurutMangkunegara (2007:67), definisi kinerja sebagai berikut :

“Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Sedangkat definisi menurutMathis (2002:78), sebagai berikut :

“Kinerja karyawan adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan
yang mempengaruhi seberapa besar banyaknya mereka memberi kontribusi
kepada organisasi secara kualitas output, kuantitas output, jangka waktu
output, kehadiran ditempat kerja dan sikap kooperatif”.

Gaya kepemimpinan memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja karyawan,

hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Ramli dan Warsidi (2001:184),

mengatakan sebagai berikut :

“Tindakan dari pemimpin terhadap pengikutnya dalam melaksanakan tugas

akan memberi pengaruh nyata pada hasil kerja yang mereka capai”.
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Selain itu kompensasi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kinerja

karyawan, hal tersebut berdasarkan pada pernyataan Mathis dan Jackson (2001:118)

adalah sebagai berikut :

“Biaya kompensasi haruslah pada tingkat yang memastikan adanyan
efektivitas perusahaan maupun pemberian imbalan yang layak bagi seluruh
karyawan untuk kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan pencapaian
kinerja mereka”.

Dengan demikian Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi memiliki hubungan

yang positif terhadap Kinerja Karyawan, hal ini yang dijadikan landasan berpikir

ilmiah dalam penelitian, kerangkapemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai

berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan :

X1 = Gaya Kepemimpinan

X2 = Kompensasi

X1

Y
X2
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Y = Kinerja Karyawan

= Hubungan Antar Variabel

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa

kinerja karyawan dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan. Oleh karena itu penulis

mengemukakan suatu hipotesis sebagai berikut :

“Apabila Gaya Kepemimpinan dan Kompensasi diterapkan secara tepat

maka Kinerja Karyawan akan meningkat”.

1.6 Metode Penelitian

Dalam menyelenggarakan penelitian ini penulis menggunakan metode

penelitian deskriptif, menurut Nasir (2005:54) mengemukakan bahwa metode

deskriptif yaitu,

”Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok
manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa
pada masa sekarang yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai
aspek-aspek yang sedang diteliti dan melakukan hubungan terhadap variabel
yang diteliti”.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Penelitian Lapangan
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Melaksanakan peninjauan langsung ke metode 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 jalan pengamatan dan pencatatan”.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009:317) sebagai berikut :

”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 tentang partisipan dalam
menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi yang tidak
mungkin bisa ditemukan melalui observasi”.

c. Penyebaran angket dan kuisioner

Menurut Azwar S. (2010:14), sebagai berikut :

”Kuisioner penelitian adalah suatu bentuk instrumen pengumpulan

data yang sangat fleksibel dan relative mudah digunakan”.



14

2. Studi Kepustakaan

Menurut Nazir (2003:65), sebagai berikut :

”Penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara
mempelajari, mengkaji dan memahami terlebih dahuli dari sumber data yang
ada pada perusahaan”.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis mengadakan penelitian pada PT. Bank Muamalat Cabang Bandung,

yang berlokasi Jl. Ir.H. Djuanda No. 98 A Bandung, penellitian ini dilakukan mulai

bulan Februari 2014 sampai selesai.


