
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri perunggasan merupakan salah satu industri yang mempunyai 

peranan penting dalam mendorong perekonomian di Indonesia. Hal ini 

dikarenakan industri perunggasan mampu menghasilkan swasembada daging 

unggas maupun telur. Komoditas unggas khususnya ayam mempunyai prospek 

pasar yang sangat baik karena didukung oleh karakteristik produk unggas berupa 

daging dan telur yang disukai oleh masyarakat Indonesia. Produk tersebut 

merupakan produk pangan yang sudah banyak tersedia di pasar dengan akses yang 

mudah diperoleh dan harga relatif terjangkau. Komoditas ini merupakan 

pendorong utama penyediaan protein hewani nasional, sehingga prospek yang 

cukup baik ini harus dimanfaatkan melalui pemanfaatan sumber daya secara lebih 

optimal (Pusdatin 2016). 

Perkembangan industri perunggasan di Indonesia berkembang sesuai 

dengan kemajuan teknologi perunggasan global yang mengarah kepada sasaran 

mencapai tingkat efisiensi usaha yang optimal, sehingga mampu bersaing dengan 

produk-produk unggas dari luar negeri. Industri perunggasan juga ikut berperan 

dalam meningkatkan kesehatan dan kecerdasan masyarakat, terutama melalui 

produk daging ayam dan telur konsumsi yang dihasilkannya. Perkembangan 

konsumsi protein hewani khususnya dari daging ayam per kapita masyarakat 

Indonesia cenderung terus meningkat sebesar 7,44% per tahun di mana hal ini 

juga didukung dengan pertumbuhan jumlah penduduk rata-rata 1,34% per tahun 

(Kementrian Pertanian 2016). Adapun jumlah populasi ayam dalam kurun waktu 

beberapa tahun belakangan ini mengalami peningkatan. Jumlah populasi ayam di 

Indonesia dari tahun 2012 - 2016 dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini. 

Tabel 1 Jumlah Populasi Ayam di Indonesia Tahun 2012-2016 

Tahun Jumlah Populasi Ayam (ekor) 

2012 1.383.119.768 

2013 1.490.812.618 

2014 1.590.009.532 

2015 1.683.336.571 

2016 1.754.720.664 
Sumber : Badan Pusat Statistik 2016 (diolah) 

Berdasarkan Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa jumlah populasi ayam 

relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2016 jumlah populasi 

ayam meningkat dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 71 juta ekor. Peningkatan 

yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 107 juta ekor dari 

tahun sebelumnya. Seiring dengan meningkatnya populasi ayam membuat 

perusahaan yang bergerak di industri peternakan ayam seperti Charoen Pokphand 

Indonesia, Japfa Comfeed Indonesia, Malindo Feedmill, Sierad Produce dan 

beberapa perusahaan lainnya bersaing untuk meningkatkan kinerja perusahaan 

secara optimal. 
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PT Sierad Produce Tbk adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

industri peternakan ayam, pakan ternak, penetasan, rumah potong, kemitraan, juga 

usaha daging ayam, tepung ikan dan beberapa produksi peralatan-peralatan ternak 

ayam. Perusahaan ini merupakan gabungan dari empat badan usaha yang bergerak 

di bawah naungan Sierad Group yang memproduksi hal yang sama. Dengan visi 

menjadi perusahaan pangan berbasis unggas terpadu di Indonesia yang 

menciptakan nilai bagi para pemegang saham secara berkesinambungan dengan 

menjalankan usaha dengan keunggulan yang mampu melebihi harapan para 

pemegang saham. PT Sierad Produce Tbk selalu berkomitmen untuk memberikan 

produk yang inovatif dan berkualitas baik dengan harga yang terjangkau serta 

memaksimalkan segala sumber daya yang tersedia.  

Sumber daya yang dimaksud dikategorikan dalam empat tipe sumber daya, 

yaitu finansial, fisik, manusia, kemampuan teknologi dan sistem. Namun, dari 

keempat tipe sumber daya tersebut, aspek manusia (sumber daya manusia atau 

SDM) dinilai sebagai aspek yang paling penting, karena tanpa SDM organisasi 

tidak akan ada dan SDM membuat sumber daya organisasi lainnya berjalan. Peran 

pengelolaan sumber daya manusia sangat penting karena sumber daya manusia 

memiliki karakteristik yang unik, yang tidak dapat ditiru dan tidak dapat 

direplikasi. Selain itu, sumber daya manusia juga memiliki sensitifitas yang tinggi 

terhadap pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan. Oleh karena itu, 

dibutuhkan manajemen yang baik terhadap SDM. Manajemen berfungsi untuk 

melakukan proses pengintegrasian SDM dan tugas untuk mencapai berbagai 

tujuan organisasi. Kinerja karyawan yang optimal merupakan salah satu tujuan 

organisasi untuk mencapai produktivitas kerja yang tinggi (Haruni  et al. 2016). 

Kinerja pada PT Sierad Produce Tbk dapat dilihat dari tingkat 

keberhasilan perusahaan dalam mengelola sumber daya yang perusahaan miliki, 

khususnya sumber daya manusia, karena kinerja yang dicapai sumber daya 

manusia atau karyawan pada akhirnya akan memberikan kontribusi yang besar 

terhadap kinerja perusahaan. Salah satu indikator kinerja perusahaan umumnya 

dapat diukur dengan informasi penjualan bersih yang diperoleh. Penjualan bersih 

PT Sierad Produce Tbk dapat dilihat pada Tabel 2 dibawah ini. 

Tabel 2 Data Penjualan Bersih (Net Sales) PT Sierad Produce Tbk 

Tahun Net Sales (Miliyar Rupiah) 

2012 4.354 

2013 3.854 

2014 2.505 

2015 2.113 

2016 2.427 
Sumber : Laporan Tahunan PT Sierad Produce Tbk 

Berdasarkan Tabel 2 di atas dapat diketahui bahwa dari tahun 2012 sampai 

tahun 2016,  perusahan relatif mengalami penurunan penjualan bersih, walaupun 

pada tahun 2016 mengalami peningkatan penjualan bersih namun tidak terlalu 

signifikan. Perbandingan jumlah penjualan bersih tahun 2016 mengalami 

penurunan sebesar 1,9 triliyun rupiah atau hampir dua kali lipat lebih banyak 

dibandingkan jumlah penjualan bersih di tahun 2012. Hal ini dapat diindikasikan 

bahwa kinerja perusahaan PT Sierad Produce masih kurang baik. 
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Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan adalah kinerja 

karyawan. Kinerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan sangat memengaruhi 

efektivitas kinerja perusahaan. Adapun kinerja individu (individual performance) 

dengan kinerja organisasi (corporate performance) memiliki hubungan yang erat. 

Kinerja individu yang tinggi akan sangat berpengaruh terhadap kinerja organisasi 

secara keseluruhan atau dengan kata lain apabila kinerja individu karyawan baik 

maka kemungkinan besar kinerja perusahaan juga akan baik (Setyawan 2018). 

Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kinerja karyawan adalah gaya 

kepemimpinan. Seorang pemimpin harus memiliki kompetensi dalam memimpin 

organisasinya. Untuk itu seorang pemimpin harus dapat mengembangkan gaya 

kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja bawahannya. Bila para 

pemimpin mampu memimpin dengan baik, sangat memungkinkan organisasi 

tersebut akan mencapai targetnya. Dibutuhkan pemimpin yang efektif yang 

mampu mempengaruhi perilaku anggota atau bawahannya. Dengan kata lain, 

seorang pemimpin akan diakui kemampuannya jika ia dapat mempengaruhi dan 

mengarahkan bawahannya untuk mencapai tujuan organisasi (Adriata 2016). 

Karyawan yang memiliki kinerja yang tinggi sangat diharapkan oleh 

perusahaan di mana semakin banyak karyawan yang berkinerja tinggi, maka akan 

semakin meningkat pula produktivitas perusahaan sehingga perusahaan dapat 

bertahan dalam persaingan global. Menyadari akan pentingnya hal tersebut guna 

mencapai tujuan organisasi terdapat beberapa faktor yang dapat digunakan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan di antaranya adalah budaya organisasi dan gaya 

kepemimpinan. Bass dan Riggio (2006), menyatakan bahwa pendiri dan penerus 

kepemimpinan membentuk budaya dari nilai-nilai dan asumsi bersama, dibimbing 

dan dibatasi oleh keyakinan pribadi mereka. Budaya organisasi dan 

kepemimpinan saling berinteraksi satu sama lain. Pemimpin menciptakan dan 

memperkuat norma-norma dan perilaku dalam budaya. Norma-norma 

berkembang karena para pemimpin menekankan pentingnya bagaimana mereka 

menangani krisis, cara mereka memberikan teladan dan menarik mereka untuk 

bergabung dalam organisasi.  

Nilai – nilai budaya yang terdapat di  PT Sierad Produce Tbk adalah 

berorientasi prestasi, inovasi dan bermanfaat bagi lingkungan masyarakat. Dari 

budaya organisasi yang dimiliki diharapkan sikap dan perilaku karyawan didasari 

atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah menjadi sifat serta kebiasaan 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan sehari-hari. Budaya organisasi 

diharapkan dapat bermanfaat bagi pribadi maupun unit kerjanya, dimana secara 

pribadi memberi kesempatan berperan, berprestasi dan aktualisasi diri, sedangkan 

dalam kelompok dapat meningkatkan kualitas kinerja bersama (Nurjanah 2008). 

Penelitian oleh Mariam (2009) yang menunjukkan bahwa budaya 

organisasi dan gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan kerja dalam meningkatkan kinerja karyawan. Penelitian 

selanjutnya oleh Rizal dan Ratnawati (2012) menunjukkan bahwa budaya 

organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Dalam hasil penelitian tersebut dinyatakan bahwa budaya dalam suatu organisasi 

berkembang dengan kuat, sehingga dalam kondisi demikian, setiap pegawai 

mengetahui dengan baik tujuan organisasi yang akan dicapainya serta 

memengaruhi produktivitas kerja di dalam organisasi. Penelitian yang lain oleh 

Wahyuni (2015) menunjukkan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan dengan 
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motivasi kerja sebagai variabel intervening berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan latar belakang di atas, maka diperlukan 

penelitian di PT. Sierad Produce Tbk mengenai pengaruh gaya kepemimpinan dan 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan terutama di bidang bisnis industri 

peternakan. 

 

 

Perumusan Masalah 

PT. Sierad Produce Tbk merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam industri perunggasan yaitu ayam. Adanya perkembangan bisnis di industri 

perunggasan menuntut PT Sierad Produce Tbk terus meningkatkan kinerja 

perusahaan. Namun yang saat ini terjadi, perusahaan mengalami penurunan 

penjualan bersih dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Hal ini berbanding terbalik 

dengan tingkat populasi ayam yang terus meningkat. Adanya penurunan penjualan 

bersih di perusahaan dapat diindikasikan bahwa kinerja perusahaan masih kurang 

baik. Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja perusahaan adalah kinerja 

karyawan. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja karyawan, salah 

satunya adalah faktor gaya kepemimpinan. Berdasarkan penelitian terdahulu yang 

dilakukan oleh Dania et al. (2012), PT Sierad Produce Tbk menerapkan gaya 

kepemimpinan transformasional.  

Selama tahun 2012 sampai tahun 2016, perusahaan telah mengalami tiga 

kali pergantian Direktur Utama. Hal ini diperkirakan dapat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan. Berdasarkan ulasan yang terdapat di dalam laporan tahunan PT 

Sierad Produce Tbk, perusahaan akan melakukan pembenahan pada setiap 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Selain melakukan pembenahan 

terhadap karyawan, perusahaan juga melakukan pembenahan pimpinan yang 

terdapat pada perusahaan. Salah satu upaya untuk melakukan pembenahan pada 

pimpinan yaitu dengan mengevaluasi gaya kepemimpinan yang diterapkan.  

Gaya kepemimpinan yang diterapkan harus sesuai dengan lingkungan 

perusahaan dan tuntutan dari perusahaan itu sendiri. Selain gaya kepemimpinan, 

perusahaan juga melakukan pembenahan pada budaya organisasi yang diterapkan 

oleh perusahaan agar tercipta lingkungan perusahaan yang kekeluargaan dan 

harmonis sehingga setiap karyawan yang bekerja diperusahaan tidak mengalami 

tekanan dalam menjalankan tugas dan dapat menjalankan tugasnya dengan baik. 

Berdasarkan kondisi tersebut, maka rumusan masalah penelitian pada PT. Sierad 

Produce Tbk adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya 

organisasi PT. Sierad Produce Tbk? 

2. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan PT. Sierad Produce Tbk? 

3. Bagaimanakah pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Sierad Produce Tbk? 

4. Bagaimana implikasi manajerial yang dapat diterapkan oleh perusahaan dalam 

meningkatkan kinerja karyawan Tbk? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas mengenai penelitian ini, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap budaya 

organisasi PT. Sierad Produce Tbk. 

2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan PT. Sierad Produce Tbk. 

3. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan PT. 

Sierad Produce Tbk. 

4. Merumuskan rekomendasi mengenai kinerja karyawan yang ditinjau dari aspek  

kepemimpinan transformasional dan budaya organisasi 

 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah :  

1. Menyajikan hasil empiris pengaruh kepemimpinan transformasional dan 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.  

2. Bagi institusi, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi untuk 

meninjau kembali terhadap kebijakan yang telah dilakukan dalam kaitannya 

mengenai kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, dan kinerja 

karyawan. 

3. Bagi para peneliti, sebagai salah satu bahan kajian empirik terutama 

menyangkut perilaku organisasi khususnya bidang kepemimpinan 

transformasional, budaya organisasi, dan kinerja karyawan. 

4. Bagi para praktisi SDM, sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam 

merumuskan kebijakan di perusahannya. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi untuk mengukur pengaruh antara kepemimpinan 

transformasional, budaya organisasi dan kinerja karyawan di PT Sierad Produce 

Tbk. Data yang diolah diperoleh dari survei yang dilakukan pada semua karyawan 

kantor pusat PT Sierad Produce Tbk dengan posisi sebagai supervisor. 

 

 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Kepemimpinan Transformasional 

Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi 

keberhasilan manajemen organisasi. Kepemimpinan yang efektif akan mampu 

mendorong motivasi anggota organisasi sehingga produktifitas, loyalitas dan 

kepuasan bawahan atau anggota organisasi meningkat. Pada awalnya banyak yang 



 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk Selengkapnya Tersedia di Perpustakaan SB-IPB 




