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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sumber Daya Manusia merupakan aset berharga bagi perusahaan dan 

dengan persaingan bisnis yang sangat ketat dapat memberikan dampak 

terhadap peningkatan perusahaan. Berkembangnya dunia usaha, perusahaan 

dituntut untuk survive dalam menghadapi segala tantangan, baik tantangan 

yang sudah ada maupun tantangan yang akan datang. Perusahaan 

memerlukan sumber daya manusia untuk melakukan setiap fungsi kegiatan 

yang ada dalam perusahaan. Manusia yang diterima secara luas merupakan 

aset paling penting dari organisasi (Farooqui & Nagendra, 2014). 

Waroeng SS adalah sebuah rumah makan yang menawarkan berbagai, 

olahan sambal, lauk dan sayuran dengan bidikan pasar mahasiswa, selain itu 

Waroeng SS memberikan konsep Javanese kepada konsumennya baik dalam 

segi menu, layout, dan pelayanan. Warung SS didirikan oleh Yoyok Heri 

Wahyono pada tahun 2002, di Purwokerto Waroeng SS sudah memiliki dua 

outlet dan disemua outletnya selalu ramai dengan pengunjung, sehingga 

sangat dibutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja yang baik. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan owner Waroeng Spesial Sambal Purwokerto 

diketahui bahwa karyawan tidak merasakan keadilan didalam organisasinya. 

Hal ini dikarenakan karyawan merasa hasil keputusan lebih mengedepankan 

instruksi atasan dengan kurang melibatkan karyawan, kemudian sebagian 
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besar karyawan Waroeng Spesial Sambal merupakan lulusan baru. Dengan 

hal tersebut maka jumlah turnover intention dapat meningkat di Warung 

Spesial Sambal, karena karyawan lulusan baru memiliki kecenderungan 

untuk pindah dan menemukan perusahaan yang tepat bagi mereka. Salah satu 

cara untuk menghadapi permasalahan ini adalah dengan memastikan 

kesesuaian antara nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai karyawan. 

Pemahaman terhadap Person-Organization Fit dapat membantu perusahaan 

untuk memilih para karyawan dengan nilai dan keyakinan yang sesuai dengan 

organisasi dan membentuk pengalaman-pengalaman yang dapat memperkuat 

kesesuaian tersebut. 

Menurut Robbins (2006), kinerja merupakan pencapaian yang optimal 

sesuai dengan potensi yang dimiliki seorang karyawan.Dalam mengikuti 

perkembangan bisnis dan tercapainya tujuan perusahaan, maka diperlukan 

peningkatan kinerja karyawan. Adanya perubahan yang terjadi dalam 

organisasi akan memberikan efek penting dalam pencapaian tingkat kinerja 

karyawan yang sesuai dengan harapan organisasi. Pemimpin diharapkan 

menjadi role model dalam organisasi serta mampu mempengaruhi 

bawahannya dan memberikan kesempatan bagi bawahannya untuk terlibat 

secara aktif dalam mencapai tujuan organisasi melalui gaya kepemimpinan 

yang sesuai. Pemimpin memiliki peran penting untuk dapat menyatukan 

aspek-aspek yang ada pada setiap bawahannya agar menghasilkan kinerja 

yang optimal. Gaya kepemimpinantransformasional dapat mendorong 

perusahaan kearah yang lebih baik. 
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Gaya kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang 

dapat membangkitkan atau memotivasi karyawan sehingga dapat berkembang 

dan mencapai kinerja pada tingkat yang tinggi bahkan melebihi dari yang 

mereka perkirakan sebelumnya (Bass, 1996 dalam Yukl, 2009). Menurut Fred 

O et al (2008), RiskiAryoet al.,(2015), kepemimpinan transformasional 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan Nurdin & Rohendi (2016), Kamel 

Saleh Khalifa Elgelal & Noermijati (2014), kepemimpinan 

transformasionalberpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Strategi untuk mempertahankandan penanganan dibutuhkan adanya 

pertukaran keinginan antara karyawan dengan perusahaan.Salah satu upaya 

untuk mempertahankan karyawan generasi adalah denganmemperhatikan 

person-organization fit dimana perlu adanya kesesuaian nilai yang dianut 

oleh karyawan dengan nilai yang diimplementasikan perusahaan. Menurut 

Kristof-Brown, Zimmerman & Johnson (2005), person organization 

fitmerupakan kunci utama mengurangi tingkat turnover.Ketika terdapat 

ketidaksesuaian antara karyawan dengan pekerjaannya, individu berusaha 

untuk meningkatkan kemampuan yang dimiliki, berpindah pekerjaan secara 

internal, atau mengganti posisinya. Selain itu ketika terdapat ketidaksesuaian 

antar karyawan dengan organisasi, maka karyawan cenderung akan 

meninggalkan organisasi tempat mereka bekerja. Menurut Wheeler, 

Gallagher, Brouher, & Sablynski (2007), adanya kesesuaian antara karyawan 

dengan organisasi merupakan hal yang penting untuk mengurangi tingkat 
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keluarnya karyawan.Gaya kepemimpinan seorang pemimpin berpengaruh 

terhadap karyawan dan person-organization fit dapat diasosisasikan dengan 

kepribadian, tujuan dan nilai seorang individu. Dalam hal ini kesesuaian 

antara nilai individu dan organisasi sangat bergantung pada bagaimana 

organisasi mampu memenuhi kebutuhan karyawan (Cable & Judge, 1994 

dalam Wheeler, Gallagher, Brouher & Sablynski, 2007). Hasil penelitian 

Muhammad Alfani & Muhammad Hadini (2018),Farooquia & Nagendra 

(2014), person organzation fit berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Keshtkar dan 

Riahi (2016), tidak terdapat hubungan yang signifikan antara person 

organzation fit dengan kinerja. 

Tingginya tingkat turnover karyawan telah menjadi masalah serius bagi 

banyak perusahaan. Penyebab keluarnya seorang karyawan dari suatu 

pekerjaan, disebabkan keadaan yang dihadapi saat ini tidak sesuai dengan 

harapan yang diinginkan (timbulnya ketidakpuasan dalam bekerja). 

MenurutAsmara(2017), turnover intention berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Sa’diyah, Irawati, & Faisal (2017), turnover intention berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun berbeda dengan 

hasil penelitian (Fitri, 2017), turnover berpengaruh langsung negatif terhadap 

kinerja pegawai. 

Penelitian terdahulu terdapat perbedaan antara hasil penelitian tentang 

pengaruh gaya kepemimpinan transformasional,person-organization fit, 

turnover intention terhadap kinerja karyawan. Penelitian tersebut tidak 
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mampu menjelaskan faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan dengan 

memuaskan karena terdapat perbedaan hasil kesimpulan dari penelitian 

tersebut. Hasil penelitian kemudian dapat dijadikan permasalahan dalam 

penelitian ini dan perlu penelitianlanjutan mengenai kinerja karyawan, 

sehingga peneliti ingin mengetahui faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan terhadap bisnis kuliner di Waroeng Spesial Sambal Purwokerto. 

Penelitian ini merupakan penelitian pengembangan dari Septian Nugroho 

&Edy Raharja (2018), dengan melakukan penelitian mengenai “Person 

Organization Fit, Beban Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Terhadap Kinerja Perawat”dengan mengganti variable beban kerja menjadi 

turnover intention dan kinerja perawat menjadi kinerja keryawan dengan 

objeknya yang berbeda. Didukung dengan hasil penelitianAsmara (2017), 

turnover intention berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan latar 

belakang penelitian ini berjudul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional, Person Organization Fit dan Turnover Intention Terhadap 

Kinerja Karyawan Waroeng Spesial Sambal Puurwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikam gaya 

kepemimpinantransformasionalterhadap kinerja karyawan di Waroeng 

Spesial Sambal Purwokerto ? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan person organization fit 

terhadap kinerja karyawan di Waroeng Spesial Sambal  Purwokerto ? 
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3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan turnover intention 

terhadap kinerja karyawan di  Waroeng Spesial Sambal Purwokerto ? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Menurut identifikasi masalah diatas diperoleh gambaran permasalahan 

yang begitu banyak. Penulis memandang perlu memberi batasan masalah 

secara jelas dan permasalahan ini dibatasi oleh objek penelitian pada 

Waroeng Spesial Sambal Purwokerto, dengan kriteria responden karyawan 

Waroeng Spesial Sambal Purwokerto penelitian menguji pengaruh variable 

independen (pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, person 

organization fit, dan,turnover intention) terhadap variable dependen (kinerja 

karyawan). 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh gaya kepemimpinantransformasional di Waroeng 

Spesial Sambal Purwokerto. 

2. Mengetahui pengaruh person organization fit di Waroeng Spesial Sambal 

Purwokerto. 

3. Mengetahui pengaruh turnover intention di Waroeng Spesial Sambal 

Purwokerto. 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Memberikan gambaran yang jelas tentang pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional, person organization fit, dan turnover intention terhadap 

kinerja karyawan pada Waroeng Spesial Sambal  Purwokerto. 

2. Manfaat Secara Praktis  

a. Sebagai bahan pertimbangan organisasi dalam mengambil kebijakan 

mengenai gaya kepemimpinan transformasional, person organization 

fit, dan turnover intention terhadap kinerja karyawan. 

b. Sebagai masukan bagi Waroeng Spesial SambalPurwokerto sehingga 

dapat mengambil langkah-langkah tepat dalam upaya meningkatkan 

kinerja karyawan melalui gaya kepemimpinan transformasional, person 

organization fit, dan turnover intention. 

c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain untuk dapat memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
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