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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Dunia telah memasuki era perkembangan revolusi industri 4.0 dimana 

ditandai dengan pemanfaatan kecerdasan buatan (artificial intelligence), 

internet of things, big data, hingga robot dalam pengoperasian kegiatan 

industri. Hal ini berkaitan erat dengan dibutuhkannya sumber daya manusia 

yang berkualitas agar mampu membangun ―Pabrik cerdas‖ dalam kegiatan 

industri Rohida (2018). Sumber daya manusia yang dibutuhkan saat ini 

adalah yang memiliki kompetensi dalam pemanfaatan teknologi digital. Era 

revolusi industri 4.0 juga membuka kesempatan bagi sumber daya manusia 

untuk memiliki keahlian yang sesuai dengan perkembangan teknologi terkini, 

agar mereka mampu menciptakan kinerja yang tinggi dalam persaingan 

industri global. 

PT. Starmas Inti Aluminium Industry adalah perusahaan swasta yang 

bergerak di bidang industri aluminium lembaran, Aluminium Gulungan, 

Aluminium Foil, Aluminium Ektrusi dan Aluminium berbentuk barang jadi. 

PT. Starmas Aluminium Industry merupakan perusahaan dilengkapi dengan 

teknologi terbaru dari VAI UK, dilengkapi dengan Pengontrol ketebalan 

otomatis (AGC) dan pengontrol kerataan otomatis (AFC) yang mampu 

mengontrol qualitas dengan akurat sehingga perusahaan ini mampu 
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memproduksi sebanyak 3.000 Ton per bulan. Peeusahaan ini selama 15 tahun 

terakhir telah membangun reputasi sebagai salah satu manufaktur ekstrusi 

aluminium terkemuka di Indonesia yang menyediakan produk berkualitas, 

pelayanan terbaik dan harga bersaing. Perusahaan ini memiliki misi untuk 

terus berkembang dalam meningkatkan kualitas agar dapat meningkatkan 

kinerja perusahaan demi kepuasan pelanggan (https://www.starmas.com/). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan HRD PT. Starmas Inti 

Aluminium Industry pada tanggal 11 febuari 2019 menyatakan bahwa masih 

banyak terjadi pelanggaran terhadap perarturan di perusahaan, ini dibuktikan 

dengan masih terdapat hewan seperti kucing yang masuk ke lokasi produksi, 

serta ditemukannya putung rokok pada area lokasi kerja,dan juga ada yang 

mencorat coret fasilitas WC/kamar mandi. Hal ini menunjukkan bahwa 

tingkat kepedulian atau kesadaran karyawan untuk mematuhi peraturan 

diperusahaan masih kurang. Dengan adanya disiplin kerja yang tinggi dapat 

membawa dampak positif pada karyawan yang akan menciptakan suasana 

kerja yang kondusif sehingga mampu menghasilkan kinerja yang tinggi 

didalam perusahaan. 

Kinerja merupakan kondisi yang harus diketahui dan diinformasikan 

kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil suatu 

kebijakan operasional yang diambil Sebayang (2017). Menurut Campbell 

(1990) konsep kinerja dipersepsikan sebagai perbedaan cepat antara suatu 

tindakan (yaitu, perilaku) aspek dan aspek hasil kinerja. Aspek perilaku 

mengacu pada apa yang dilakukan individu dalam situasi kerja setiap perilaku 
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dimasukkan dalam konsep kinerja, tetapi hanya perilaku yang relevan untuk 

tujuan organisasi: "Kinerja adalah apa yang organisasi lakukan, dan lakukan 

dengan baik". 

Menurut Murtiningsih (2018) Kepemimpinan memegang peranan 

yang penting untuk mempengaruhi dan menggerakkan bawahan guna 

mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Gaya kepemimpinan 

ialah perilaku yang ditunjukkan oleh pemimpin dalam mempengaruhi orang 

lain atau karyawan Ardana (2011) dalam Murtiningsih (2018). Salah satu 

gaya kepemimpinan yang dianggap mampu meningkatkan kinerja karyawan 

adalah gaya kepemimpinan transformasional. Menurut Bass (1985) 

kepemimpinan transformasional dapat diukur, serta bagaimana hal itu 

berdampak pada motivasi dan kinerja pengikut. Para pemimpin 

transformasional miliki kekuatan dan pengaruh besar. mereka memiliki 

tingkat kepercayaan tinggi pada pemimpin mereka. Pemimpin 

transformasional mengilhami dan menggairahkan kesalahan mereka 

karyawan dengan gagasan bahwa mereka mungkin dapat untuk mencapai hal-

hal besar dengan usaha ekstra. Hasil penelitian terdahulu (Anwar 2018, Eny 

2017, Putra 2016, Harjono 2015; Mahendra 2015; Putra 2015) menunjukkan 

bahwa kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Disiplin kerja juga memiliki pengaruh penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan (Mahendra, 2015). Menurut Foucault (1975) Kekuatan 

disiplin modern (kontrol disiplin) adalah kepeduliannya dengan apa yang 
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belum dilakukan orang (tidak patuh), yaitu dengan kegagalan seseorang untuk 

mencapai standar yang disyaratkan. Kekhawatiran ini menggambarkan fungsi 

utama dari sistem disiplin modern: untuk memperbaiki perilaku menyimpang. 

Tujuan utamanya bukanlah balas dendam tetapi reformasi, di mana reformasi 

terutama datang untuk hidup dengan standar atau norma masyarakat.  

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu (Anwar 2018; Kasenda 2016; 

Mahendra 2015, Putra 2015 dan Sahangggamu 2015; Katiandagho 2014, 

Baskoro 2014) manunjukkan bahwa Disiplin berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan selanjutnya adalah 

Sebayang (2017). Menurut Bandura (1994) Self-efficacy memengaruhi semua 

aspek pengalaman manusia secara positif. , self-efficacy bukanlah sifat yang 

dimiliki beberapa orang dan yang lain tidak. Sebaliknya, itu adalah 

kemampuan untuk berolahraga dan memperkuat kemanjuran diri seseorang. 

Beberapa penelitian mengenai self efficacy terhadap kinerja juga 

pernah dilakukan oleh beberapa peneliti dan menunjukkan hasil yang 

berbeda-beda. Hasil penelitian terdahulu menurut (Hikmah 2018, 

Murtiningsih 2018; Sebayang 2017; Harjono dkk 2015; Sulaiman 2014) 

menunjukkan bahwa self efficacy berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Penelitian dengan hasil yang berbeda menurut Novianti 

(2016) menunjukkan bahwa self efficacy tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Widyawati dkk (2018) self efficacy menunjukkan terdapat 

pengaruh tidak signifikan pada variabel kinerja karyawan.  
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Riset ini menggunakan acuan hasil penelitian Anwar (2018) yang 

mengambil judul ―Pengaruh kepemimpinan transformasional, disiplin kerja 

dan semangat kerja terhadap kinerja anggota pada satuan Hubdam 

VII/Wirabuana‖. Dalam penelitian ini, peneliti mengganti variabel 

independen semangat kerja menjadi self efficacy yang mana variabel tersebuat 

juga terdapat dalam penelitian Hikmah (2018) ―Pengaruh komitmen 

organisasi, self efficacy, organizational citizenship behavior (ocb) pada 

kinerja karyawan tetap susan spa dan resort bandungan‖. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk 

mengambil judul ―Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, 

Disiplin kerja, dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

Starmas Inti Aluminium Industry Tangerang” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Starmas Inti Aluminium 

Industry Tangerang? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Starmas Inti Aluminium Industry Tangerang ? 

3. Apakah self efficacy berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. Starmas Inti Aluminium Industry  Tangerang  
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C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti 

lebih terfokuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT. Starmas Inti Aluminium 

Industry Tangerang. 

2. Variabel yang diteliti dibatasi pada variabel bebas gaya kepemimpinan 

transformasional, disiplin kerja, self efficacy sedangkan variabel 

terikatnya kinerja karyawan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja karyawan pada PT. Starmas Inti Aluminium Industry 

Tangerang. 

2. Untuk mengetahui Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Starmas Inti Aluminium Industry Tangerang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

3. Untuk mengetahui pengaruh self efficacy  terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Starmas Inti Aluminium Industry Tangerang. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian antara lain : 

1. Bagi PT. Starmas Inti Aluminium Industry Tangerang  

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam penilaian dan perusahaan untuk mengambil 

keputusan dalam meningkatkan pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasioanal, disiplin kerja, dan self efficacy terhadap kinerja 

karyawan. 

2. Bagi peneliti 

a. Untuk mengetahui aplikasi ilmu Sumber Daya Manusia dan faktor yang 

mempengaruhinya, khususnya tentang gaya kepemimpinan 

transformasional, disiplin kerja, self efficacy terhadap kinerja karyawan. 

b. sebagai syarat menyelesaikan studi S1 manajemen Fakultas Ekonomi 

dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 

3. Ilmu Manajemen dan Sumber daya manusia 

Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan literatur MSDM yang 

berkaitan dengaan gaya kepemimpinan transformasional, disiplin kerja, 

dan self efficacy dan kinerja karyawan. 
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