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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menghadapi persaingan di era globalisasi perusahaan dituntut untuk 

bekerja lebih efisien dan efektif. Persaingan yang semakin ketat menyebabkan 

perusahaan dituntut untuk mampu meningkatkan daya saing dalam menjaga 

kelangsungan hidup perusahaan. Hampir di semua perusahaan mempunyai tujuan 

yaitu memaksimalkan keuntungan dan nilai bagi perusahaan, dan juga untuk 

meningkatkan kesejahteraan pemilik dan karyawan. Karyawan merupakan unsur 

terpenting dalam menentukan maju mundurnya suatu perusahaan. Untuk 

mencapai tujuan perusahaan diperlukan karyawan yang sesuai dengan persyaratan 

dalam perusahaan, dan juga harus mampu menjalankan tugas-tugas yang telah 

ditentukan oleh perusahaan.  

Setiap perusahaan akan selalu berusaha untuk meningkatkan kinerja 

karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi tujuan perusahaan akan tercapai. 

Kemampuan karyawan tercermin dari kinerja, kinerja yang baik adalah kinerja 

yang optimal. Kinerja karyawan tersebut merupakan salah satu modal bagi 

perusahaan untuk mencapai tujuannya. Sehingga kinerja karyawan adalah hal 

yang patut diperhatikan oleh pemimpin perusahaan. Kinerja karyawan merupakan 

hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya untuk mencapai target kerja. 

 Karyawan dapat bekerja dengan baik apabila memiliki kinerja yang tinggi 

sehingga dapat menghasilkan kerja yang baik. Kinerja karyawan merupakan salah 
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satu faktor penentu keberhasilan perusahaan atau organisasi dalam mencapai 

tujuannya. Untuk itu kinerja dari para karyawan harus mendapat perhatian dari 

para pimpinan perusahaan, sebab menurunnya kinerja dari karyawan dapat 

mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Tidak sedikit perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja yang kurang 

baik. Seperti halnya pada hasil wawancara yang dilakukan oleh Wijaya (2015) 

CV. Putra Utama Motor, penyebab kinerja karyawan dalam bidang penjualan 

menurun karena banyaknya persaingan dalam penjualan motor di wilayah 

Sukoharjo, karena dalam perusahaan ini kinerja karyawan tergantung dalam 

bidang penjualan. Menurunnya kinerja karyawan diungkapkan karena lingkungan 

kerja yang kurang nyaman buat karyawan, sehingga kualitas dalam bekerja di 

dalam perusahaan menurun, sedangkan faktor lain yang mempengaruhi 

menurunnya kinerja karyawan yaitu kedisiplinan karyawan saat bekerja. 

Kedisiplinan merupakan hal yang penting karena banyaknya karyawan yang 

bekerja di perusahaan ini sebagai sales marketing atau bagian penjualan sepeda 

motor, maka kedisiplinan sangat diperhatikan oleh perusahaan agar kinerja 

karyawan dapat maksimal, sehingga tujuan perusahaan yang ditetapkan dapat 

tercapai.  

Hessel (2007) menyatakan kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor 

kepemimpinan, kedisplinan, lingkungan kerja, kepuasan kerja, komitmen 

organisasi motivasi, budaya organisasi, dan kompensasi. Diantara faktor-faktor 

tersebut kepemimpinan termasuk ke dalam faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan. Faktor kepemimpinan disini maksudnya adalah kepemimpinan yang 
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diterapkan oleh perusahaan tersebut pada karyawannya. Kepemimpinan 

transformasional lebih cocok untuk meningkatkan kinerja karyawan. Karena 

seorang pemimpin yang menggunakan kepemimpinan transformasional akan lebih 

mampu mendorong karyawannya menuju ke arah perubahan yang lebih baik dari 

pada kepemimpinan transaksional. Sedangkan kepemimpinan transaksional yaitu 

prinsip pertukaran imbalan antara pemimpin dengan bawahan dimana pemimpin 

mengharap imbalan berupa kinerja bawahan yang tinggi sementara bawahan 

mengharap imbalan dan penghargaan secara ekonomis dari pemimpin 

(Humphreys, 2002). Menurut Kirkbride (dalam Vidyakala, 2006) kepemimpinan 

transaksional menerima tugas-tugas tertentu untuk melakukan dan memberikan 

reward atau hukuman kepada anggota tim berdasarkan hasil kinerja. Manajer dan 

anggota tim menetapkan tujuan yang telah ditetapkan bersama-sama, dan 

karyawan setuju untuk mengikuti arah dan kepemimpinan manajer untuk 

mencapai tujuan tersebut. 

Kepemimpinan transformasional menurut Gibson et.al (1996), merupakan 

kemampuan seorang pemimpin memberikan inspirasi dan motivasi pada 

bawahanya untuk mencapai hasil lebih baik dari yang direncanakan. Seorang 

pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan transformasional yang benar 

ketika karyawan tidak merasa tertekan dan terbebani saat melaksanakan 

pekerjaannya. Disitulah karyawan akan bersemangat dalam menyelesaikan tugas 

dari pimpinan. Hal tersebut dapat mencapai tujuan perusahaan, sehingga 

perusahaan mampu bersaing dengan sukses dipasaran. 
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Namun tidak sedikit pula dari perusahaan-perusahaan yang belum mampu 

menerapkan kepemimpinan transformasional dengan benar. Sehingga membuat 

karyawan tidak memiliki kinerja yang tinggi dan menyebabkan berbagai 

permasalahan terjadi di perusahaan tersebut yang membuat perusahaan 

mengalami kerugian. Hal yang sama terjadi pada salah satu perusahaan garmen, 

dimana disetiap tahunnya perusahaan tersebut kehilangan karyawan produksi 

sebanyak 15% atau 1-12 karyawan dan setiap bulan terdapat 1-2 karyawan divisi 

produksi yang keluar dari perusahaan. Hasil wawancara dengan HR perusahaan 

tersebut, menunjukkan alasan terbanyak karyawan divisi produksi memutuskan 

keluar dari perusahaan adalah mereka mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari 

perusahaansebelumnya. Perusahaan mengalami kerugian cukup besar apabila 

karyawan yang keluar merupakan salah satu karyawan yang ahli dibidangnya, 

karyawan yang ahli dibidangnya merupakan karyawan yang memiliki masa kerja 

diatas lima tahun. Saat mengalami kasus demikian perusahaan berusaha 

mempertahankan karyawan tersebut dengan memberikan bonus bonus dan 

tunjangan yang lebih. Karena bagi perusahaan ketika mereka kehilangan orang 

ahli akan memberikan kerugian yang cukup besar, seperti membuka rekruitmen, 

mencari orang-orang yang sesuai dengan pekerjaan tersebut dan mengadakan 

pelatihan-pelatihan khusus dengan biaya yang sedikit (Rizadinata&Suhariadi, 

2013). 

Selain itu hasil data survei dari 330 perusahaan di 50 negara tentang 

persepsi karyawan terhadap pimpinan mereka diketahui bahwa banyak karyawan, 
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“meninggalkan pekerjaan mereka karena mereka tidak senang dengan bos 

mereka” (Carasco saul et.al, 2015). 

CV. Putra Kertonatan merupakan pabrik penerbit dan percetakan buku, 

yang berupa buku pelajaran, buku materi maupun buku latihan siswa yang 

dipasarkan langsung kepada murid maupun guru. CV. Putra Kertonatan perlu 

memperhatikan sumber daya manusia yang terdapat di dalamnya karena 

merupakan aset yang penting dalam kemajuan perusahaan. Oleh sebab itu sangat 

penting setiap karyawan CV. Putra Kertonatan memiliki kinerja yang tinggi. Hal 

ini melibatkan peran serta dari kepemimpinan yang diterapkan para manager 

dalam mengendalikan dan mengarahkan karyawannya. 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti pada tanggal 1 

Mei 2018 dengan pihak manajer CV. Putra Kertonatan dengan subjek berinisial 

AG telah diperoleh data bahwa terdapat sebagian karyawan yang sering datang 

terlambat kemudian karyawan pulang sebelum jam kantor selesai dan karyawan 

beristirahat sebelum waktunya. Hal ini yang menyebabkan rendahnya kedisplinan 

karyawan dalam bekerja dan kurangnya tanggung jawab karyawan terhadap 

pekerjaanya dilihat dari segi ketidak sopanan saat berbicara dengan pimpinan, 

bekerja bukan dari keinginan diri sendiri yang berdampak negatif pada pekerjaan 

sehingga karyawan dikeluarkan dari perusahaan. 

Selanjutnya hasil wawancara dengan wakil manajer CV. Putra Kertonatan 

dengan subjek berinisial TH dapat diketahui bahwa karyawan sering terlambat 

memproduksi buku yang berakibat tidak lakunya buku di pasaran, karena dalam 

pendistribusian buku disesuaikan oleh agenda atau kurikulum sekolah. 
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Bahkansering terjadi karyawan yang mengundurkan diri dari perusahaan yang 

membuat pemimpin harus mempekerjakan karyawan baru dan memberikan 

pelatihan dari awal. Hal tersebut akan berdampak buruk bagi citra perusahaan. 

Selain itu terdapat karyawan yang bekerja tidak sesuai SOP yang berlaku 

diperusahaan misalnya tidak bekerja tanpa seizin dari pimpinan selain itu 

kurangnya konsentrasi karyawan saat bekerja berakibat beberapa buku yang salah 

cetak. 

Selain itu berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan 

salah satu karyawan CV. Putra Kertonatan dengan subjek berinisial KS bahwa 

dalam proses bekerja pihak perusahaan akan memberikan reward atau 

penghargaan kepada karyawan disetiap bagian yang melakukan pekerjaan dengan 

sangat baik. Pemberian reward tersebut dilakukan per satu bulan. Reward yang 

diberikan berupa uang tambahan sebesar Rp. 200.000. Reward yang diberikan ini 

bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan. Namun sayangnya 

pemberian reward tersebut hanya diberikan oleh satu karyawan dari tiap 

divisinya. Sedangkan disetiap divisi tidak pernah memberikan reward ketika ada 

karyawan yang melakukan kerja yang baik. 

Fenomena yang didapat dari hasil wawancara dan observasi menunjukkan 

kinerja karyawan yang kurang baik. Hal ini ditunjukkan dari tidak terpenuhinya 

aspek kuantitas kerja, kualitas kerja, dan disiplin kerja.Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja karyawan menurut Hessel (2007) adalah kepemimpinan. 

Kepemimpinan tansformasional akan lebih mampu mendorong karyawan menuju 
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ke arah perubahan yang lebih baik dan lebih cocok untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 

Berdasarkan fenomena dan uraian diatas maka muncul rumusan masalah 

adakah hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan kinerja 

karyawan di CV. Putra Kertonatan? 

 

B. Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan  

kinerja karyawan 

b. Mengetahui tingkat kepemimpinan transformasional 

c. Mengetahui tingkat kinerja karyawan 

d. Mengetahui sumbangan efektif kepemimpinan transformasional dengan 

kinerja karyawan 

 

C. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan bagi bidang 

psikologi industri 

b. Penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan manfaat yang berarti 

berupa pengetahuan dan pengalaman 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi karyawan: hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan untuk 

dapat memperhatikan bagaimana hubungan kepemimpinan transformasional 

dengan kinerja karyawan. 

b. Bagi perusahaan, untuk memberikan informasi kepada perusahaan terkait 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan, agar pemimpin 

dapat mengkaji upaya yang dilakukan untuk perusahaan yang dipimpin 

sehingga mampu mencapai tujuan yang ditetapkan perusahaan melalui hasil 

kerja karyawan. 

c. Bagi peneliti selanjutnya: penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian berikutnya. 

 




