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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 Saat ini kita hidup dalam era globalisasi di mana berbagai arus barang, 

perdagangan, informasi sudah terhubung satu sama lain sehingga antara dalam negeri dan 

luar negeri nyaris tidak ada perbedaan karena kemudahan akses dari barang dan informasi 

antar negara. Meskipun akses barang dan informasi antar negara saat ini sudah jauh lebih 

mudah dan lebih cepat dibandingkan beberapa tahun yang lampau, masih terdapat 

hambatan-hambatan bila ingin masuk ke dalam pasar global, baik dari hambatan yang 

muncul dari negara kita sendiri atau hambatan yang muncul dari negara lain, salah satu 

hambatan yang sering ditemui adalah hambatan dari sisi peraturan dan birokrasi antar 

negara (Bowo, 2008). 

 Ketika masuk ke dalam era globalisasi, persaingan bisnis yang terjadi dalam era 

globalisasi ini sangatlah berat. Untuk berkompetisi di pasar global dibutuhkan kiat-kiat 

khusus sehingga produk kita dapat diterima oleh pasar dengan baik, karena pesaing yang 

kita hadapi bukan hanya pesaing dari sesama pesaing lokal namun juga pesaing dari 

negara lain yang menawarkan produk yang beragam, baik dari segi harga, kualitas, 

bentuk, model maupun jumlah yang ditawarkan. Bowo (2008) mengatakan bahwa dalam 

pasar global, terjadi dua arus barang yaitu ekspor dan impor yang bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan setiap negara. Ekspor terjadi bila suatu negara menjual produknya 

ke negara lain, sedangkan impor terjadi bila suatu negara membeli produknya dari negara 

lain. 
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Salah satu komoditi ekspor Indonesia adalah kayu, baik itu kayu gelondong 

maupun kayu olahan. Untuk produk ekspor kayu olahan Indonesia, salah satu yang cukup 

dikenal dan digemari oleh pasar internasional adalah produk mebel atau furniture 

(www.depdag.go.id). Ekspor produk mebel ke luar negeri sangatlah menarik dan 

menjanjikan bagi produsen mebel di Indonesia yang fokus menggeluti peluang tersebut. 

Salah satu eksportir mebel dari Semarang yang berhasil memasarkan produk mebel yang 

dihasilkannya ke pasar mancanegara adalah PT. Sarana Karkita Dinamika. PT. Sarana 

Karkita Dinamika adalah salah satu produsen mebel yang berlokasi di Semarang yang 

memfokuskan produksinya untuk ekspor, dengan tujuan ekspor hingga ke Australia, 

Eropa dan Amerika.  

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan perusahaan (Agustus, 2010), walaupun 

telah sukses dalam melakukan ekspor produk-produk mebelnya ke luar negeri, PT Sarana 

Karkita Dinamika tetap tidak lepas dari masalah. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2008, 

PT Sarana Karkita Dinamika mengalami penurunan penjualan. Akibat penurunan 

penjualan ini kondisi PT Sarana Karkita Dinamika cukup memprihatinkan karena banyak 

produk jadi yang tidak bisa dipasarkan sehingga menumpuk di gudang, terjadi 

pengurangan jumlah karyawan bahkan kondisi keuangan perusahaan yang tidak baik 

akibat pengeluaran dan pendapatan yang tidak seimbang. Namun sejak pertengahan tahun 

2008, PT Sarana Karkita Dinamika mulai bangkit kembali dan sedikit demi sedikit 

kembali menemukan pasar untuk produk mebel kayu yang mereka ekspor.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan perusahaan, salah satu sumber 

kesuksesan dari PT Sarana Karkita Dinamika sehingga bisa memulihkan kembali pangsa 

pasarnya dan kepercayaan konsumen mereka bersumber pada figur pemimpin saat ini 
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dari PT Sarana Karkita Dinamika. Pendapat tersebut dikuatkan oleh pendapat Siagian 

(1994) yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan 

maupun sebagai kelompok dalam organisasi tertentu, sangat tergantung pada mutu 

kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan, atau dikatakan bahwa 

mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan yang 

sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan 

berbagai kegiatannya. 

 Sejak pertengahan tahun 2008, perusahaan menjalankan perubahan posisi 

kepemimpinan perusahaan, di mana pemimpin lama mewariskan perusahaan kepada 

anaknya, atau dapat dikatakan terjadi perpindahan kepemimpinan perusahaan dari ayah 

ke anak. Adanya perubahan kepemimpinan ini mempengaruhi kebijakan-kebijakan 

perusahaan yang dilakukan seperti pengurangan jumlah karyawan, peningkatkan kualitas 

finishing produk mebel yang diproduksi dan penggunaan konsultan pemasaran untuk 

meningkatkan penjualan produknya serta berdampak pada berubahnya gaya 

kepemimpinan dari individu yang bersangkutan. Gaya kepemimpinan yang dianut oleh 

pemimpin PT Sarana Karkita Dinamika adalah gaya kepemimpinan transformasional. Hal 

ini dapat dilihat dari pemimpin yang selalu memberikan dorongan pada karyawannya 

untuk selalu berkembang dan mengembangkan diri, mau memberikan pujian pada 

karyawannya yang memiliki kinerja yang baik, memberikan bonus pada karyawannya 

yang berkinerja melebihi target dan mampu berhubungan secara personal dengan para 

karyawannya.  

Perubahan posisi pemimpin perusahaan ini membawa dampak pada membaiknya 

nilai ekspor dari PT Sarana Karkita Dinamika. Nilai ekspor yang sempat menurun hingga 
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mencapai hanya 2-3 kontainer per bulan pada akhir tahun 2007 hingga awal 2008, mulai 

membaik dan stabil pada kisaran 10 kontainer per bulan sejak tahun 2009. Karena 

ternyata perubahan gaya kepemimpinan ini membawa dampak positif bagi perusahaan 

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ” Analisis Perbedaan 

Gaya Kepemimpinan Antara Pemimpin Saat Ini Dengan Pemimpin Sebelumnya (Studi 

Kasus Pada PT Sarana Karkita Dinamika)” 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam masalah ini adalah : Apakah terdapat perbedaan gaya 

kepemimpinan antara pemimpin yang lama dengan pemimpin saat ini menurut karyawan 

PT Sarana Karkita Dinamika? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan gaya 

kepemimpinan antara pemimpin PT Sarana Karkita Dinamika yang lama dengan 

pemimpin PT Sarana Karkita Dinamika saat ini.. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah: 

1.  Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan mampu memberi gambaran pola kepemimpinan 

pemimpin lama dan pemimpin saat ini. 

 



 5

2.  Bagi peneliti  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi peneliti. Dan diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kepemimpinan dan 

kewirausahaan. 
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