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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Persaingan di dalam dunia usaha semakin meningkat pada saat ini. 

Ancaman kompetisi internasional, kondisi perekonomian yang tidak menentu, dan 

perubahan teknologi yang cepat hanyalah beberapa faktor yang menyebabkan 

organisasi mencari berbagai kiat baru agar dapat memberdayakan sumber daya 

manusianya secara lebih efektif, karena berkembangnya suatu usaha sangat 

ditentukan oleh orang-orang yang berada di dalam organisasi, dalam hal ini adalah 

kualitas karyawan. Inilah yang mendorong organisasi untuk lebih cepat dan 

tanggap dalam menghadapi kondisi yang sedang terjadi.  

Dalam suatu organisasi masalah sumber daya manusia perlu mendapatkan 

perhatian khusus, karena sumber daya manusia memegang peranan penting bagi 

tercapainya tujuan suatu organisasi, baik organisasi yang berorientasi pada 

pencapaian laba maupun non laba. Praktek sumber daya manusia yang baik bakal 

membuahkan peningkatan kemampuan sebuah organisasi untuk menarik dan 

mempertahankan orang-orang terbaik, serta praktik sumber daya manusia yang 

sehat juga dapat memotivasi anggota-anggota organisasi agar melakukan 

pekerjaan hebat. Kemampuan berkembang di dalam organisasi, mengalami 

pertumbuhan dan perkembangan karir, serta menerima balas jasa yang sepadan 

dengan kinerja dapat memacu kinerja yang tinggi dan sikap positif terhadap 

pekerjaan. Usaha-usaha yang dilakukan oleh manajemen organisasi dalam rangka 
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mengembangkan sumber daya manusia biasanya ditujukan untuk meningkatkan 

kinerja anggota organisasi tersebut sehingga pertumbuhan laba semakin besar.  

Kinerja karyawan dalam organisasi dipengaruhi oleh banyak faktor. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah: pendidikan, pelatihan, 

ketrampilan, disiplin, sikap dan etika, motivasi, gizi dan kesehatan, tingkat 

penghasilan, jaminan kerja, lingkungan dan iklim kerja, teknologi, sarana produk, 

manajemen atau kepemimpinan dan kesempatan berprestasi (Rivianto, 1995 : 18-

19). Faktor-faktor lain yang mempengaruhi kinerja seorang adalah motivasi, 

kepuasan kerja, tingkat stress, kondisi phisik pekerjaan, sistem kompensasi, desain 

pekerjaan, dan aspek-aspek ekonomis, teknis serta keperilakuan lainnya 

(Handoko, 1995 : 193). 

Butik Kharisma Indonesia didirikan tahun 1995 oleh Ny. Sandra Adiputri 

dan berlokasi di Jalan Gajahmada 134 Semarang. Butik ini bergerak di bidang 

gaun pesta dengan jumlah karyawan 32 orang. Butik ini memiliki segmen pasar di 

berbagai negara seperti di Indonesia, Singapura, Holland (Belanda), dan Australia. 

Latar belakang usahanya adalah sebagai berikut: menurut penuturan pendirinya 

butik ini awal berdirinya adalah dari hobi menjahit, kemudian menjual gaun pesta 

dan akhirnya menerima pesanan gaun pesta dan menjadi besar seperti sekarang 

ini. Untuk itu tentunya dibutuhkan karyawan yang tidak sedikit dan terdiri dari 

berbagai bagian dari mulai bagian pengukuran, bagian pola dan pemotongan kain, 

bagian penjahitan, bagian obras, bagian fitting, bagian bordir, bagian pemayetan, 

finishing, perlengkapan, sopir dan bagian umum. 
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Selama ini kinerja karyawan pada Butik Kharisma Indonesia ini cukup 

fluktuatif dan tidak menentu yang dapat dilihat dari tidak terpenuhinya rencana 

produksi baju dengan realisasinya seperti tampak pada tabel berikut ini: 

Tabel 1.1. Kinerja Karyawan Butik Kharisma Indonesia 

 
Bulan 

Rencana Realisasi Selisih
Pesanan 

Konsumen 
Tidak berupa 

pesanan 
Total Pesanan 

Konsumen
Tidak berupa 

pesanan 
Total

Dijual Untuk 
disewakan

Dijual Untuk 
disewakan

April 2008 40 5 25 70 20 2 20 42 -28 
Mei 2008 40 5 25 70 26 - 22 48 -22 
Juni 2008 40 5 25 70 31 4 28 63 -7 
Juli 2008 40 5 25 70 42 9 36 82 +12 

Sumber: Bagian Produksi Kharisma Indonesia 

Dari tabel tersebut dapat diketahui ternyata ada selisih antara rencana dan 

realisasi yang menunjukkan kinerja karyawan pada Butik Kharisma belum 

optimal, hal ini disebabkan karena karyawan absen maupun produk yang cacat. 

Berdasarkan hasil pra survey terhadap 25 orang tenaga kerja di Butik 

Kharisma Indonesia yang dilakukan oleh peneliti pada butik ini terdapat berbagai 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawannya. Dari hasil prasurvey tersebut, 

peneliti mengambil variabel yang dianggap mempengaruhi kinerja karyawan 

dengan prosentase di atas 50%, dengan asumsi bahwa nilai % tersebut dapat 

mewakili jawaban responden, yaitu variabel gaya kepemimpinan (72%) dan 

variabel iklim organisasi (60%). Gaya kepemimpinan yang diterapkan pada Butik 

Kharisma Indonesia adalah pemimpin yang peduli terhadap karyawan dan senang 

memotivasi karyawan sehingga gaya  kepemimpinan yang seperti ini mengarah 

pada kepemimpan transformasional. Data hasil prasurvey tertera pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 1.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Karyawan Butik 
No. Faktor-faktor yang mempengaruhi  

Kinerja Karyawan 
Jumlah 
jawaban 

% 

1. Motivasi Kerja 11 44% 
2. Gaya Kepemimpinan 18 72% 
3. Stress Kerja 8 32% 
4. Iklim organisasi 15 60% 
5. Komunikasi 7 28% 
6. Budaya organisasi 5 20% 
7. Disiplin kerja 9 36% 
8. Gaji 10 40% 
9. Skill karyawan 8 32% 
10. Training 6 24% 
 Jumlah jawaban: 97 100% 

      Sumber: Data Prasurvey 25 karyawan 
 
Maka berdasarkan pada uraian di latar belakang tersebut, peneliti ingin 

melakukan penelitian dengan judul: ”Pengaruh gaya Kepemimpinan dan Iklim 

Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Butik Kharisma Indonesia”. 

 
 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang yang ada, maka perumusan masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana persepsi responden terhadap variabel gaya 

kepemimpinan? 

2. Bagaimana persepsi responden terhadap variabel iklim organisasi? 

3. Bagaimana persepsi responden terhadap variabel kinerja? 

4. Bagaimanakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan Butik Kharisma Indonesia? 

5. Bagaimanakah pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja 

karyawan Butik Kharisma Indonesia? 
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6. Bagaimanakah pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim organisasi 

terhadap kinerja karyawan Butik Kharisma Indonesia? 

 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

1.3.1. TUJUAN PENELITIAN 

Adapun tujuan di dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap variabel gaya 

kepemimpinan. 

2. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap variabel iklim 

organisasi. 

3. Untuk mengetahui persepsi responden terhadap variabel kinerja. 

4.  Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh gaya kepemimpinan 

dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan Butik Kharisma 

Indonesia. 

5.  Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh iklim organisasi 

terhadap kinerja karyawan Butik Kharisma Indonesia. 

6.  Untuk mengetahui bagaimanakah pengaruh gaya kepemimpinan 

dan iklim organisasi terhadap kinerja karyawan Butik Kharisma 

Indonesia. 

 

1.3.2. MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Bagi Perusahaan 

Diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan 

kepada pemimpin perusahaan dalam merumuskan kebijaksanaan 

yang berhubungan dengan gaya kepemimpinan dan iklim 

organisasinya untuk meningkatkan kinerja karyawannya. 

b. Bagi Pihak Lain 

Untuk menambah pengetahuan dan dapat dijadikan bahan 

informasi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian sejenis dan 

lebih lanjut mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan iklim 

organisasi terhadap kinerja. 

 

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dibahas tentang konsep teoritis sebagai dasar untuk 

menganalisis permasalahan yang ada yang merupakan hasil studi 

pustaka, kerangka pikir, dan definisi operasional, serta hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Metode penelitian meliputi: obyek penelitian, populasi dan sampel, 

jenis data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data. 



 7

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Meliputi gambaran umum responden penelitian serta hasil analisa 

data. 

BAB V: PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang dapat dirangkumkan 

dari bab-bab sebelumnya. 
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