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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Manusia sebagai faktor tenaga kerja dapat tumbuh dan berkembang 

dengan baik, bersemangat dalam melakukan aktivitas kerja, maka sangat 

penting memberi perhatian terhadap keadaan karyawan. Manajemen sumber 

daya manusia sangat penting bagi perusahaan dalam mengelola, mengatur, 

dan memanfaatkan karyawan sehingga dapat berfungsi secara produktif untuk 

tercapainya tujuan perusahaan. Sumber daya manusia pada perusahaan perlu 

dikelola secara profesional agar terwujud suatu keseimbangan antara 

kebutuhan karyawan dengan tuntutan dan kemampuan organsiasi perusahaan. 

Keseimbangan tersebut merupakan kunci utama perusahaan agar dapat 

berkembang secara produktif dan wajar. Keseimbangan usaha dan organisasi 

perusahaan sangatlah bergantung pada kemampuan karyawan atau tenaga 

kerja yang ada pada perusahaan. Dalam banyak hal perusahaan selalu 

berusaha untuk memperoleh atau mendapatkan karyawan yang berkualitas. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut perusahaan maka diperlukan suatu bentuk 

gaya kepemimpinan yang benar-benar mampu memberikan suatu kenyamanan 

dalam bekerja di perusahaan. 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang 

menentukan berhasil atau tidaknya organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuannya. Faktor ini berfungsi sebagai pendorong semangat dan kegairahan 
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kerja karyawan dalam rangka mewujudkan tujuan organisasi. Kemampuan 

seorang pimpinan untuk menciptakan motivasi dan semangat kerja karyawan 

yang tinggi guna berprestasi  sangat diperlukan. Pemimpin dapat pula 

berperan sebagai pendorong yang harus mempunyai kemampuan memahami 

orang lain, bisa menghargai anak buahnya dan  punya integritas yang  tinggi. 

Salah satu bentuk gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh 

seorang pimpinan adalah gaya kepemimpinan situasional. Gaya 

kepemimpinan situasional dapat mengidentifikasi level tingkat kematangan 

individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi untuk selanjutnya dapat 

ditentukan gaya kepemimpinan yang sesuai. Berkenaan dengan gaya 

kepemimpinan situasional tersebut yang berkaitan dengan hubungan antara 

pemimpin dan kematangan bawahan tersebut maka dapat dibentuk empat gaya 

dasar kepemimpinan yakni memberitahukan (telling), menjajakan (selling), 

mengikutsertakan (participation) dan mendelegasikan (delegating). (Toha, 

1992:3 14). 

Faktor lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari seorang pemimpin 

adalah karyawan. Antara pemimpin dan karyawan tidak dapat dipisahkan, 

karena satu sama lain saling mendukung dan membutuhkan. Di mana 

karyawan merupakan pelaksana kegiatan yang dilakukan oleh suatu 

perusahaan.Untuk mencapai tujuan perusahaan gaya kepemimpinan sangat 

berperan terhadap prestasi kerja karyawan, dimana setiap pemimpin 

mengharapkan prestasi karyawan yang lebih baik. Karena prestasi kerja 

karyawan yang tidak efektif akan mengakibatkan perusahaan mengalami 
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kesulitan dalam mengambil keputusan promosi, demosi, menyesuaikan 

kompensasi dan mengevaluasi kesalahan-kesalahan desain pekerjaan. Akan 

tetapi apabila prestasi kerja karyawan berkualitas maka hasil kerja akan 

menjadi lebih optimal dan mampu membawa perusahaan untuk mencapai 

sasaran dan tujuan yang telah direncanakan.  

Bagi karyawan, tingkat semangat kerja yang tinggi dapat memberikan 

keuntungan tersendiri, seperti meningkatkan gaji, memperluas kesempatan 

untuk dipromosikan, menurunnya kemungkinan untuk didemosikan, serta 

membuat ia semakin ahli dan berpengalaman dalam bidang pekerjaannya. 

Sebaliknya, tingkat prestasi kerja karyawan yang rendah menunjukkan bahwa 

karyawan tersebut sebenarnya tidak kompeten dalam pekerjaannya, akibatnya 

ia sukar untuk dipromosikan ke jenjang pekerjaan yang tingkatannya lebih 

tinggi, memperbesar kemungkinan untuk didemosikan, dan pada akhirnya 

dapat juga menyebabkan karyawan tersebut mengalami pemutusan hubungan 

kerja. 

PT. BPR Wisman Perkasa Pandaan Pasuruan merupakan salah satu 

usaha perbankan yang memberikan fasilitas simpan pinjam kepada 

nasabahnya. Pihak manajemen selalu berupaya untuk meningkatkan semangat 

kerja para karyawan dalam bekerja di perusahaan, hal tersebut dikarenakan 

dengan adanya semangat kerja yang tinggi para karyawan maka dengan 

sendirinya upaya untuk memaksimalkan kemampuan yang dimiliki dapat 

dilakukan. Namun demikian dalam perkembangannya PT. BPR Wisman 

Perkasa menunjukkan adanya permasalahan terkait dengan aktivitas para 
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karyawan di perusahaan yang dapat menunjukkan semangat para karyawan 

dalam bekerja di perusahaan dan ditunjukkan dengan pencapain nasabah, 

dimana selama  lima (5) tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan. 

Secara lengkap data jumlah nasabah mulai tahun 2007 sampai 2011 dapat 

disajikan pada tabel 1.1 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Nasabah Pada  
PT. BPR Wisman Perkasa Tahun 2007 Sampai 2011 

(Orang) 
Tahun Jumlah Perkembangan 
2007 21.340 - 
2008 23.342 9,38% 
2009 23.143 (0,85%) 
2010 22.230 (3,94%) 
2011 21.115 (5,01%) 

Sumber: PT. BPR Wisman Perkasa 
 

Tabel 1.1 menunjukkan adanya penurunan kemampuan karyawan dalam 

upaya untuk mendapatkan atau memperoleh nasabah, kondisi tersebut 

dibuktikan adanya penurunan jumlah nasabah yang melakukan transaksi di 

PT. BPR Wisman Perkasa. Apabila dikaitkan dengan semangat kerja 

karyawan kondisi tersebut menunjukkan adanya penurunan semangat kerja 

karyawan dan pada akhirnya mempengaruhi aktivitas para karyawan di 

perusahaan.  Semangat kerja karyawan tersebut juga dapat diketahui adanya 

peningkatan perputaran tenaga kerja pada perusahaan, dimana selama tahun 

2007 sampai 2011 menunjukkan adanya kecenderungan mengalami 

peningkatan.  

Apabila dikaitkan dengan gaya kepemimpinan yang diterapkan selama 

ini, menunjukkan bahwa pimpinan selalu menetapkan kebijakan perusahaan 
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serta kurang memperhatikan keberadaan karyawan sehingga para karyawan 

merasakan kurang adanya bentuk perhatian atas kondisi para karyawan dan 

menyebabkan terjadinya penurunan atas semangat kerja para karyawan. 

Kebijakan pimpinan perusahaan tersebut menjadikan para karyawan kurang 

memahami atas segala bentuk kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan 

perusahaan. Namun  demikian kondisi tersebut tidak mengurangi keinginan 

para karyawan untuk tetap bekerja di perusahaan sehingga tingkat perputaran 

tenaga kerja yang terjadi tergolong rendah atau jumlah karyawan yang keluar 

cenderung menunjukkan jumlah yang menurun. 

Berdasarkan uraian di atas maka judul penelitian yang dilakukan 

yaitu:”Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Semangat Kerja 

Karyawan Pada PT. BPR Wisman Perkasa Pandaan Pasuruan” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti dapat menyusun 

rumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimanakah gaya kepemimpinan yang meliputi perilaku tugas 

(orientasi produksi) dan perilaku hubungan (orientasi pekerja) pada PT. 

BPR Wisman Perkasa Pandaan Pasuruan ? 

2. Bagaimanakah semangat kerja karyawan pada PT. BPR Wisman Perkasa 

Pandaan Pasuruan ? 

3. Apakah gaya kepemimpinan yang meliputi perilaku tugas (orientasi 

produksi) dan perilaku hubungan (orientasi pekerja) mempunyai pengaruh 

yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan pada PT. BPR 

Wisman Perkasa Pandaan Pasuruan ? 
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4. Diantara gaya kepemimpinan yang meliputi perilaku tugas (orientasi 

pekerja) dan perilaku hubungan (orientasi pekerja) variabel manakah 

yang mempunyai pengaruh dominan terhadap semangat kerja karyawan 

pada PT. BPR Wisman Perkasa Pandaan Pasuruan. 

C. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dapat mengarah pada pokok permasalahan maka 

penelitian ini perlu adanya batasan masalah, maka penulis memfokuskan pada 

pelaksanaan gaya kepemimpinan menurut Michigan terhadap semangat kerja 

karyawan yang meliputi perilaku tugas (orientasi produksi) dan perilaku 

hubungan (orientasi pekerja) pada karyawan bagian AO (Account Oficer). 

Karena bagian AO merupakan bagian yang sangat penting dalam 

perkembangan dan kemajuan perusahaan pada PT.BPR Wisman Perkasa 

Pandaan Pasuruan. 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang meliputi perilaku tugas 

(orientasi produksi) dan perilaku hubungan (orientasi pekerja) pada PT. 

BPR Wisman Perkasa Pandaan Pasuruan. 

b. Untuk mengetahui semangat kerja karyawan pada PT. BPR Wisman 

Perkasa Pandaan Pasuruan. 

c. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang meliputi perilaku tugas 

(orientasi produksi) dan perilaku hubungan (orientasi pekerja) mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap semangat kerja karyawan pada PT. BPR 

Wisman Perkasa Pandaan Pasuruan. 
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d. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang meliputi perilaku tugas 

(orientasi produksi) dan perilaku hubungan (orientasi pekerja) yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap semangat kerja karyawan pada PT. 

BPR Wisman Perkasa Pandaan Pasuruan. 

2.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi PT. BPR Wisman Perkasa Pandaan Pasuruan 

Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan gaya 

kepemimpinan  yang tepat untuk diterapkan pada PT. BPR Wisman 

Perkasa Pandaan Pasuruan. 

b. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai dasar untuk mengadakan penelitian selanjutnya yang berkaitan 

dengan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap semangat kerja 

karyawan. 

 


