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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia adalah merupakan aset yang sangat penting dalam suatu

perusahan, terutama untuk membantu perusahaan dalam mencapai target-target

yang ditetapkan oleh perusahaan.Semakin ketat persaingan antar perusahaan maka

kedudukan karyawan menjadi semakin strategis. Keunggulan kompetitif

perusahaan tentu sangat bergantung kepada mutu sumber daya manusia di dalam

perusahaan itu sendiri. Untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki

kapasitas serta mutu yang tinggi, dibutuhkan peranan manajemen sumber daya

manusia sehingga dapat berfungsi secara produktif, efektif, dan efesien untuk

mencapai tujuan perusahaan.

Untuk mencapai tujuan perusahaan, tentu diperlukan bantuan dari sumber

daya manusia yang handal serta mau dan mampu untuk memberikan segenap

tenaga, pikiran, maupun waktunya kepada perusahaan. Tentu karyawan seperti itu

adalah karyawan yang sangat diharapkan oleh perusahaan. Kemampuan dalam

memimpin pun sangat dibutuhkan dalam mengontrol, membimbing, mengatur,

dan mengarahkan seluruh karyawan. Tanpa pemimpin yang handal, sebaik apapun

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh sebuah perusahaan akan terasa

hambur dan percuma. Perusahaan akan kurang mampu dalam mengolah potensi

sumber daya manusia yang ada. Oleh karena itu, kemampuan dan keahlian dalam

mimimpinpun penting bagi pelaksanaan tujuan perusahaan, pemilihan gaya dalam
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memimipin dirasa diperlukan dalam mengolah potensi sumber daya manusia yang

dimiliki sehingga mendapatkan kinerja yang baik dan sesuai dengan yang

diinginkan

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya salah satu faktor yang

mempengaruhi kinerja karyawan adalah gaya kepemimpinan. Gaya

kepemimpinan merupakan salah satu faktor dominan yang berpengaruh terhadap

faktor-faktor lainnya dalam aspek sumber daya manusia. Sesuai kenyataan bahwa

tinggi rendahnya tingkat kinerja seseorang akan sangat tergantung pada gaya

kepemimpinan atasan di dalam perusahaannya. Dalam suatu organisasi

kepemimpinan memilki pengaruh yang cukup besar dalam kepentingan

perusahaan dan organisasi tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan

seorang pemimpin harus dapat menggunakan seluruh sumber-sumber daya yang

dimiliki perusahaan secara efektif dan efisien sehingga dapat memudahkan dalam

pencapaian tujuan perusahaan tersebut.

Kedudukan sumber daya manusia di suatu perusahaan tidak lagi hanya sebagai

pelengkap untuk pencapaian tujuan saja, tetapi sudah harus menjadi faktor

penentu keberhasilan aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan. Seorang

pemimpin adalah salah satu unsur yang menentukan dalam pengembang

perusahaan untuk menentukan berhasil tidaknya suatu perusahaan, banyak

ditentukan oleh seorang pemimpin perusahaan.

Hampir setiap perusahaan sudah memiliki jumlah karyawan yang cukup

banyak terutama untuk perusahaan yang sudah maju dan berkembang, dan

diantara karyawan itu pasti memiliki latar belakang sosial dan pendidikan yang
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berbeda maupun tingkatan ekonominya. Dilihat dari hal tersebut, maka

perusahaan dituntut untuk memiliki pemimipin yang memahami segala sesuatu

yang menyangkut keinginan dan kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan agar

dapat mencapai tujuan perusahaan.

Pada kenyataannya di lapangan mengelola sumber daya manusia tidaklah

semudah membalikkan telapak tangan. Karena dalam proses pengelolaan sumber

daya manusia, banyak ditemui faktor-faktor yang dapat menghambat tujuan-

tujuan perusahaan itu sendiri. Misalnya bagaimana mengarahkan, membina

ataupun mempengaruhi karyawan yang ada di perusahaan guna mendorong

karyawan agar bekerja semaksimal mungkin. Untuk merealisasikan hal tersebut

tentunya diperlukan sosok pemimpin yang bisa memperlakukan karyawannya

dengan bijaksana sekaligus bisa didengar.

Faktor yang dapat mempengaruhi gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh

seorang pemimpin antara lain, faktor dari dalam diri seorang pemimpin itu sendiri,

faktor karyawannya, serta faktor situasi dan kondisi yang ada di dalam

perusahaan. Karena suatu kepemimpinan bisa berhasil dan berjalan baik dalam

suatu organisasi, belum tentu berhasil pada organisasi lain yang memiliki karakter

yang berbeda. Peran kepemimpinan sangat penting dalam sebuah organisasi

sebagai salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan suatu organisasi.

Maka dari itu, tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas

terutama terletak pada di satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan (Porter

1996: dalam Sunarsih 2001)
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Tugas pemimpin di dalam perusahaan adalah mengelola sumber daya

manusia, dimana seorang pemimpin harus menyadari bahwa karyawan adalah aset

yang penting bagi perusahaan dan gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi

naik turunnya kinerja karyawan diperusahaan. Oleh karena itu kepemimpinan

merupakan masalah pokok dalam perusahaan dan sangat menetukan berhasil

tidaknya kegiatan manajemen. 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 dari

karyawan.

Kinerja adalah unsur kerja yang merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh

pegawai atau prilaku yang nyata dan ditampilkan sesuai dengan perannya.

Perencanaan kinerja merupakan titik awal yang biasanya digunakan oleh pegawai

pada suatu periode yang direncanakan seberapa baiknya pekerjaan tersebut harus

dilakukan dan hal-hal spesifik lainnya seperti tingkat kewenangan dan

pengambilan keputusan bagi pegawai, biasanya perencanaan kinerja dilakukan

untuk periode satu tahun, tetapi dapat ditinjau kembali selama tahun itu berjalan.

Setelah penulis melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan di

Kambing SOON Cafe Bandung mengenai fenomena yang terjadi pada kinerja

karyawan di Kambing SOON Café Bandung, pemilik tersebut mengatakan bahwa

kinerja karyawan yang dihasilkan sangatlah minim pada periode lampau.

Kambing SOON Café sendiri merupakan transformasi dari Tomat Café yang

telah beroperasi lama. Namun karena kemajuan dan perkembangan yang kurang
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bisa dirasakan dan juga karena tujuan perusahaan yang sering tidak terwujud

maka pemilik memutuskan untuk mengganti sumber daya manajerial yang telah

dimiliki. Perombakan total pada manajerial perusahaan dilakukan pada tahun

2009 akhir dan memutuskan untuk mengganti seluruh manajer dan staff pada

perusahaan. Penulispun mancatat laporan pemasukan Kambing SOON Café pada

periode sebelum dan sesudah pergantian manajerial

Tabel 1.1

Data Omzet Kambing SOON Café Bandung

Tahun Omzet

2006 Rp. 127.575.000

2007 Rp. 118.910.000

2008 Rp. 133.287.000

2009 Rp. 108.800.000

2010 Rp. 180.770.000

2011 Rp. 360.000.000

2012 Rp. 534.000.000

Sumber bagian keuangan Kambing SOON Cafe

Berdasarkan data pemasukan yang telah disebutkan sebelumnya, kita bisa lihat

sebelum terjadi perombakan sering terjadi penurunan omzet perusahaan.

Sebaliknya, setelah dilakukan perombakan omzet yang perusahaan terima

mengalami peningkatan secara stabil. Dilihat betapa pentingnya pengaruh seorang

pemimpin di dalam perusahaan dan juga berpengaruh terhadap bawahan dalam
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mencapai tujuan, maka penulis tertarik untuk meneliti gaya kepemimpinan di

dalam perusahaan dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap

Kinerja Karyawan pada Kambing SOON Café Bandung”.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka identifikasi masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Gaya kepemimpinan apa yang diterapkan di Kambing SOON Café

Bandung?

2. Bagaimana kinerja karyawan di Kambing SOON Café Bandung?

3. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan

Kambing SOON Café Bandung?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Kambing

SOON Café Bandung.

2. Untuk mengetahui kinerja karyawan pada Kambing SOON Café Bandung.

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja

karyawan Kambing SOON Café Bandung.
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1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran dan masukan

kepada unsur pimpinan mengenai pengaruh gaya kepemimpinanterhadap kinerja

karyawan.

Adapun kegunaannya adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat

digunakan untuk referensi serta menjadi acuan penelitian sejenis yang

berkaitan dengan kepemimpinan.

2. Secara Praktis diharapkan dapat dijadikan salah satu rekomendasi dan

pertimbangan serta dijadikan acuan bagi instansi-instansi lain sebagai

masukan untuk para karyawan dalam melakukan tugas dan fungsinya

secara professional. Sebagai bahan acuan referensi dalam mempelajari dan

melakukan penelitian lanjutan yang ada kaitannya dengan

masalahkepemimpinan dan disiplin kerja.

3. Sebagai persyaratan dalam penyelesaian program Sarjana Strata 1 (S1)

Jurusan Manajemen.

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

Sebagaimana diketahui bahwa sumber daya manusia memegang peran

penting diperusahaan dalam upaya mencapai tujuan perusahaan, dan biasanya

karyawan melakukan pekerjaan individu maupun bekerja sama dengan karyawan

lain. Adanya kerja sama tersebut dapat menimbulkan konflik, perselisihan antar



8

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. Hoyt dalam Kartini Kartono

(2008:49) menyatakan :

“Kepemimpinan adalah seni untuk mempengaruhi tingkah laku

manusia, kemampuan untuk mendidik 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 ini lah 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 :
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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 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 kinerja

karyawan.Meningkatnya kinerja karyawan merupakan sumber motivasi dan

disiplin karyawan agar dapat mempengaruhi karyawan lainnya agar bertanggung

jawab atas pekerjaannya.

Menurut Mangkunegara (2008:67), definisi kinerja sebagai berikut :
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“Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai

dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya”.

Sedangkan definisi menurut Mathis (2002:78)adalah :

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

Gaya kepemimpinan yang tepat adalah gaya kepemimpinan yang sesuai

dengan harapan karyawan, dengan meningkatnya kinerja karyawan maka akan

menimbulkan dampak positif terhadap produktivitas perusahaan. Ini merupakan

tantangan bagi pemimpin untuk menciptakan iklim dan keadaan organisai yang

dapat mengahasilkan kinerja karyawan yang baik.

Dengan demikian Gaya Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan diduga

memiliki hubungan positif, hal ini yang dijadikan landasan berpikir ilmiah dalam

penelitian, kerangka pemikiran tersebut dapat digambarkan sebagai berikut :

Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

Keterangan :

X = Gaya Kepemimpinan

X Y
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Y = Kinerja Karyawan

→ = Hubungan Antar Variabel

Dan supaya memiliki suatu arah pandangan terhadap penelitian yang

dilaksanakan maka perlu adanya hipotesis yang dirumuskan sebagai anggapan

atau jawaban sementara tentang suatu fenomena tertentu yang akan diselidiki.

Hipotesis ini berguna sebagai acuan pemikiran penelitian selama proses

penelitian.

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran di atas, maka penulis merumuskan

hipotesis sebagai berikut :

Ha : Adanya pengaruh antara gaya kepemimpinan (variabel X)

terhadap kinerja karyawan (variabel Y)

Ho : Tidak ada pengaruh pengaruh antara gaya kepemimpinan

(variabel X) terhadap kinerja karyawan (variabel Y)

1.6 Metode 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, pengembangan ilmu pengetahuan, dan
sebagainya)”.

Sedangkan 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”.
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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 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 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 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”.
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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 Café Kambing SOON yang berlokasi di Jalan Insinyur Haji Juanda

no 420 Bandung. Penelitian ini berlangsung mulai Juni sampai Agustus 2014.


