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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu organisasi atau perusahaan kepemimpinan sangatlah 

berkaitan dengan pengarahan kepada pegawai untuk melakukan pekerjaan. 

Ini menjadi bagian penting dalam memahami perilaku kerja. Pemimpin 

yang baik pasti akan mendapatkan hasil pekerjaan lebih banyak dari 

bawahanya dengan sikap sebagai pemimpin yang baik. Untuk mengetahui 

gaya kepemimpinan yang sesuai mereka tidak hanya melihat posisinya 

sebagai pemimpin yang menghendaki segalanya yang telah di lakukan . 

tetapi mereka juga harus bekerja dalam struktur yang ada secara efektif. 

Pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu 

membangkitkan semangat kerja dan menanamkan rasa percaya diri serta 

tanggung jawab pada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas penuh 

tanggung jawab guna mencapai produktivitas perusahaan . hal ini adanya 

tuntutan organisasi bahwa pemimpin dapat memprioritaskan 

kepemimpinanya yang berorientasi pada tugas dan bertujuan untuk 

meningkatkan kematangan bawahan . karena itu penuntut di tuntut oleh 

organisasi untuk bisa flexibel dalam menggunakan gaya kepemimpinan 

yang tepat di antaranya yaitu gaya kepemimpinan otokratis, demokratis, 

kendali bebas. 
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 Unsur kepemimpinan terasa lebih diperlukan setelah melihat 

kenyataan bahwa manajer merupakan sumber daya pokok yang paling 

langkah dalam setiap organisasi bisnis, hal ini diliat dari kenyataan bahwa 

setiap pendirian usaha baru, kurang lebih 50% atau lebih dari separuhnya 

gulung tikar dalam 2 tahun kelima hanya satu sepertiga saja yang masih 

bertahan, dan hampir semua kegagalan dari perusahaan dikarenakan 

kurang efektifnya kepemimpinan yang diterapkan perusahaan. 

Seorang Pemimpin harus bisa menerapkan gaya kepemimpinan 

yang dapat membuat semangat kerja bagi para bawahan merupakan 

sumber motivasi, sumber modal, dan disiplin akan dapat meningkatkan 

semangat kerja karyawan dalam melakukan pekerjaan yang menjadi 

tanggung jawabnya. Dengan meningkatnya kerja karyawan maka akan 

dapat menimbulkan dampak positif bagi perusahaan keadaan ini 

merupakan tantangan bagi seorang pemimpin untuk dapat menciptakan 

iklim organisasi yang dapat meningkatkan semangat kerja karyawan yang 

tinggi. 

Banyak konsep tentang gaya kepemimpinan yang dapat 

meningkatkan semangat kerja karyawan. Dimulai dari konsep yang paling 

klasik sampai teori modern, yaitu teori situasional yang disampaikan 

hersey dan blanchard. Gaya kepemimpinan situasional belajar dari konsep 

hersey dan blanchard. Perilaku dan gaya kepemimpinan bersifat 

situasional. Pemimpin atau manajer harus menyesuaikan responnya 

menurut kondisi atau tingkat perkembangan kematangan, kemampuan dan 
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minat karyawan dalam melaksanakan tugas-tugasnya tersebut, karena 

kepemimpinan adalah adalah suatu proses dalam mempengaruhi seseorang 

atau kelompok dalam usaha pencapaian tujuan (Miftah Thoha). Jadi 

penerapan perilaku di suatu organisasi harus mempertimbangkan sifat dan 

ketrampilanya tersebut dengan situasi ataupun kondisi bawahan.Teori 

perilaku ini menekankan pada dua gaya kepemimpinan yaitu gaya 

kepemimpinan berorientasi tugas dan orientasi pada karyawan. 

Orientasi tugas adalah perilaku seorang pemimpin yang 

menekankan bahwa tugas-tugas dilaksanakan dengan baik dengan cara 

mengarahkan dan mengendalikan secara ketat bawahannya. Dengan 

orientasi-orientasi yang diberikan pemimpin kepada bawahan maka akan 

dapat dinyatakan gaya kepemimpinan apakah yang dipakai yang meliputi 

telling (intruksi), delegating (delegasi) ,participating (partisipasi) , dan 

selling (konsultasi). Telling (orientasi tugas tinggi-hubungan rendah). 

Pemimpin mendefinisikan peranan-peranan yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan tugas dan mengatakan pada pengikutnya apa, dimana, 

bagaimana, dan kapan untuk melaksanakan tugasnya. Selling (orientasi 

tugas tinggi- hubungan tinggi) pemimpin menyediakan intruksi-intruksi 

terstruktur bagi pengikutnya tetapi juga suportif. 

Partisipasi (orientasi tugas rendah-hubungan tinggi). Pemimpin dan 

pengikutnya saling berbagi dalam keputusan mengenai paling baik untuk 

menyelesaikan tugas dan kualitas tinggi. Delegating (orientasi tugas 

rendah-hubungan rendah) pemimpin menyediakan sedikit pengarahan 
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secara seksama, spesifik atau dukungan pribadi terhadap pengikut-

pengikut. 

Orientasi pada karyawan adalah perilaku seorang pemimpin yang 

menekankan pada pemberian motivasi kepada bawahan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan melibatkan karyawan dalam proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya, dan 

mengembangkan hubungan yang bersahabat saling mempercayai dan 

menghormati diantara anggota kelompok. 

Menerapkan gaya kepemimpinan yang diharapkan bagi organisasi 

atau perusahaan sangat berguna bagi kegiatan perusahaan kususnya 

keefektifan gaya kepemimpinan yang diterapkan. Gaya yang di terapkan 

apakah sudah sesuai dengan tingkat kematangan bawahan agar proses 

bekerja dapat berjalan dengan efektif. 

Secara spesifik peneliti tertarik untuk meneliti aplikasi 

kepemimpinan yang dilaksanakan  pada PT. AXA Financial Cabang 

Malang. AXA Financial Indonesia merupakan bagian dari AXA Group, 

sebuah grup asuransi terbesar di dunia. AXA Financial Indonesia 

mempunyai pengalaman selama lebih dari 10 tahun di bidang industri 

asuransi jiwa di Indonesia. Di Indonesia, bisnisnya berkembang melalui 

AXA Financial Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak secara 

profesional di bidang jasa keuangan dan AXA Asset Management 

Indonesia yang telah membuktikan keberhasilannya dalam menjalankan 

bisnis investasi dan jasa pengelola keuangan.  
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Perusahaan yang prestisius dalam bidang asuransi yang ada di kota 

Malang, maka tantangan yang dihadapi juga akan besar. Hal ini 

ditunjukkan dengan semakin banyaknya perusahaan asuransi yang ada di 

kota Malang. Maka dalam mengatasi hal ini di butuhkan proses kerja agar 

perusahaan tetap eksis dalam menghadapi persaingan yang ada. Proses 

kerja yang solid akan dipengaruhi oleh bagaimana seorang pemimpin 

mengatur, membimbing dan mengkoordinir bawahanya agar tujuan 

perusahaan dapat tercapai. 

Menurut Thoha (2003:77) konsep kepemimpinan situasional 

terbagi menjadi dua yaitu meliputi perilaku tugas dan perikau hubungan 

dua bentuk perilaku tugas dan hubungan yang merupakan titik pusat dari 

konsep kepemimpinan situasional. Perilaku tugas merupakan suatu 

perilaku seorang pemimpin untuk mengatur dan merumuskan peranan-

peranan dari anggota-anggota kelompok atau para pengikut, menerangkan 

kegiatan yang harus dikerjakan oleh masing-masing anggota, kapan 

dilakukan, dimana melaksanakanya dan bagaimana tugas-tugas harus 

dicapai, jalur komunikasi yang jelas dan cara-cara melakukan jenis 

pekerjaan yang harus dicapai. Perilaku hubungan, adalah suatu perilaku 

seorang pemimpin yang ingin memelihara hubungan-hubungan antar 

pribadi diantara dirinya dengan anggota-anggota atau para pengikut 

dengan cara membuka lebar-lebar jalur komuikasi, mendelegasikan 

tanggung jawab dan member kesempatan pada para bawahan untuk 

menggunakan potensinya. Kepemimpinan didalam perusahaan PT.AXA 
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Financial mencakup beberapa aspek yaitu perilaku hubungan, perilaku 

tugas dan kematangan karyawan dan dari ketiga (3) aspek tersebut bisa 

terlihat gaya kepemimpinan apa yang di terapkan.  

Apabila dikaitkan dengan perilaku hubungan, selama ini 

pemimpin melibatkan komunikasi dua (2) arah, misal menyediakan 

dukungan dan dorongan melibatkan karyawan dalam pengambilan 

keputusan. Pemimpin di perusahaan PT.AXA Financial mempunyai 

hubungan yang cukup baik terhadap karyawan. Hal ini bisa dilihat dari 

cara pemimpin memberikan dukungan dan memberikan karyawan untuk 

berpendapat serta pemimpin memberikan perhatian terhadap keluhan-

keluhan karyawan. Dalam upaya untuk memberikan dukungan atas 

aktivitas yang dilakukan para karyawan maka pimpinan selama ini hanya 

sebatas hubungan antara karyawan dan pimpinan sehingga aktivitas 

operasional di perusahaan. 

Mengenai perilaku tugas, selama ini pemimpin selalu melibatkan 

komunikasi satu arah, misalnya memberikan arahan-arahan yang spesifik. 

Pemimpin di perusahaan PT.AXA Financial dalam memberikan arahan 

atau tugas-tugas kepada karyawan cukup baik. Hal ini bisa dilihat dari 

cara pemimpin memberi tugas dan jadwal kerja dan pemimpin 

memberikan penjelasan tehnik-tehnik kerja, serta pemimpin menetapkan 

dan mensyratkan adanya laporan tentang kemajuan laporan pekerjaan. 

Namun demikian selama ini pimpinan  memberikan tuntutan yang tinggi 
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kepada para karyawan terutama dalam pencapaian target nasabah yang 

harus dicapai.  

Apabila dikaitkaan dengan tingkat kematangan para karyawan, 

selama ini menyeipakan tingkat kesiapan karyawan terhadap pekerjaan 

dan kondisi kematangan karyawan. Kematangan karyawan di perusahaan 

PT.AXA Financial sudah cukup baik hal ini bisa dilihat dari kemauan dan 

pemahaman karyawan didalam pekerjaan. Seberapa tinggi kemauan dan 

pemahaman karyawan terhadap pekerjaan yang diberikan oleh pimpinan. 

Berdasarkan pemikiran dan realitas permasalahan yang telah peneliti 

paparkan uraian diatas tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian lebih lanjut kedalam bentuk penelitian dengan judul 

”ANALISIS  KEPEMIMPINAN PADA PT.AXA FINANCIAL CAB 

MALANG” 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan tersebut, 

maka penulis dapat menggambarkan adanya permasalahan-permasalah 

yang akan penulis jadikan bahan dalam penelitian, yaitu :  

1. Bagaimana perilaku pemimpin bila dilihat dari perilaku hubungan dan 

perilaku tugas pada PT.AXA   Financial? 

2.  Bagaimana kematangan karyawan pada PT.AXA financial cab 

Malang? 

3. Bagaimana kecenderungan gaya kepemimpinanyang diterapkan  pada 

PT.AXA Financial Malang?  
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu :  

1. Untuk mengetahui perilaku pemimpin bila dilihat dari perilaku 

hubungan dan perilaku tugas yang diterapkan pada PT.AXA Financial 

Cab Malang. 

2. Untuk mengetahui kematangan karyawan pada PT.AXA Financial Cab 

Malang. 

3. Untuk mengetahui  kecenderungan gaya kepemimpinan yang 

diterapkan pada PT.AXA Financial Cab Malang. 

D. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian ini lebih mengarah pada pokok 

permasalahan maka peneliti memberikan batasan masalah yaitu pada 

kepemimpinan yang ditetapkan pada PT AXA Financial cab Malang.  

Teori kepemimpinan yang diterapkan adalah dengan memfokuskan 

pada Teori kepemimpinan Hersey-Blanchard yang didasarkan pada 

kematangan karyawan (kematangan psikologis dan kematangan 

pekerjaan), perilaku tugas serta perilaku hubungan, sehingga dapat 

digunakan untuk menentukan teori kepemimpinan yang sesuai untuk 

diterapkan yang meliputi intruksi (telling), konsultasi( selling), partisipasi 

(participating), delegasi (delegating ). 
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E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Umum 

 Merupakan salah satu upaya didalam memberikan sumbangan 

pemikiran terhadap konsep teori serta memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam teori manajemen sumber daya manusia khususnya berkaitan 

dengan analisis kepemimpinan pada perusahaan. 

2. Secara Khusus 

  Sebagai masukan yang mungkin dapat dipergunakan dalam 

merumuskan perencanaan dan kebijaksanaan khususnya dalam masalah 

sumber daya manusia dalam pelaksanaan kepemimpinan yang baik pada 

perusahaan. 


