
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan merupakan aspek penting bagi seorang pemimpin, 

yang berperan sebagai organisator kelompoknya untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Kepemimpinan adalah ilmu dan seni mempengaruhi orang 

atau kelompok untuk bertindak seperti yang diharapkan dalam rangka 

mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Bentuk pengaruh tersebut dapat 

secara formal seperti tingkat manajerial pada suatu perusahaan. Kepemimpinan 

juga merupakan kemampuan menetapkan suatu arah yang dapat dirasakan, 

membuat orang-orang menyelaraskan diri kearah itu dan memberi mereka 

kekuatan untuk mencapainya dengan cara apapun.

Persoalan kepemimpinan selalu memberikan kesan yang menarik, 

oleh sebab itu permasalahan kepemimpinan merupakan topik yang menarik 

dan dapat dimulai dari sudut mana saja bahkan dari waktu ke waktu menjadi 

perhatian manusia. Masalah kepemimpinan ini bahkan banyak dibahas di 

seluruh media di seluruh dunia, baik cetak maupun elektronik. Ada yang 

berpendapat masalah kepemimpinan itu sama halnya dengan sejarah manusia, 

kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan 

kelebihan-kelebihan, tetapi pada manusia di satu pihak manusia terbatas 

kemampuannya untuk memimpin. Disinilah timbulnya kebutuhan akan 

pemimpin dan kepemimpinan. 

Kalau ditelusuri lebih lanjut, betapa pentingnya pemimpin dan 

kepemimpinan dalam suatu kelompok organisasi jika terjadi suatu konflik atau 



perselisihan antara orang-orang dalam kelompok tersebut, maka organisasi 

mencari alternative pemecahannya supaya terjamin keteraturan dan dapat 

ditaati bersama, dengan demikian terbentuklah aturan-aturan, norma-norma 

atau kebijakan untuk ditaati agar konflik tidak terulang lagi. Ketika itulah 

orang-orang mulai mengidentifikasikan dirinya pada kelompok, dalam hal ini 

peranan pimpinan sangat dibutuhkan. 

Melihat pentingnya sudut situasi dan waktu yang dipengaruhi oleh 

lingkungan kerja organisasi, maka dipandang perlu pemimpin yang melihat 

kondisi dan lingkungan berdasarkan gaya kepemimpinan yang diperannya. 

Para pemimpin yang melihat situasi dalam mengembangkan karyawannya, 

dimana keterkaitan ini menguntungkan bagi karyawan dengan adanya 

kesempatan mereka meningkatkan prestasi kerja (kinerja) dapat didukung 

secara informal oleh pemimpin yang bersifat melihat situasi kecenderungan 

karakteristik sifat dan tingkat prestasi karyawannya.

Kepemimpinan dalam suatu organisasi tidak hanya ditentukan oleh

kemampuan pimpinan, namun yang lebih penting adalah bagaimana pimpinan 

dapat melihat kemampuan dari setiap bawahannya. Dari pernyataan tersebut, 

dapat di telaah bahwa kepemimpinan yang baik merupakan pemimpin yang 

dapat mengimplementasikan kepemimpinan sesuai dengan kondisi atau situasi 

bawahannya. Secara implisit dapat diambil contoh bahwa gaya kepemimpinan 

instruktif lebih tepat diberikan kepada pegawai atau bawahan yang memiliki 

pengalaman sedikit dan berpendidikan rendah. Hal ini karena setiap tugas 

ditentukan oleh pimpinan dengan memberikan arahan dan pengawasan ketat. 

Hal tersebut bertolak belakang dengan pegawai atau bawahan yang telah 



berpengalaman kerja lebih dari lima tahun serta berpendidikan tinggi lebih 

tepat diterapkan gaya kepemimpinan delegasi karena pegawai sudah dapat 

bekerja dengan sendirinya bahkan sudah dapat mengambil keputusan tanpa 

harus menunggu perintah atasan, karena atasan sudah percaya dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh pegawai tersebut.

PG. Kebon Agung merupakan salah satu perusahaan yang bergerak 

dalam bidang pengolahan gula. Perusahaan ini berdiri pada tahun 1905. Dalam 

menjalankan perusahaannya, PG. Kebon Agung memerlukan kepemimpinan 

yang baik untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Dan untuk menjalankan 

usahanya, perusahaan ini memiliki divisi-divisi yang bergerak pada bidang 

yang berbeda. Yaitu terdiri dari bagian TUK, Tanaman, Pabrikasi dan Tehnik. 

Bagian TUK bertugas pada bagian administrasi dan pengelolaan keuangan 

kantor. Bagian Tanaman yang bertanggung jawab dalam bidang penanaman, 

penyewaan, pengadaan dan segala hal tentang tebu. Bagian teknik bertanggung 

jawab terhadap segala hal tentang sarana dan prasarana perusahaan. Dan 

bagian pabrikasi bertanggung jawab pada bidang produksi dan pengelolaan 

lingkungan. Masing-masing bagian tersebut dipimpin oleh seorang pemimpin 

atau manager yang bertanggung jawab pada seorang pemimpin utama.

Mengingat masing-masing bagian/bidang di pimpin oleh kepala 

bagian tentunya sangat berpotensi dari masing-masing kepala bagian atau 

pimpinan bagian tersebut satu dan lainnya memiliki perilaku kepemimpinan 

berbeda. Perilaku kepemimpinan yang diterapkan secara langsung akan 

berpengaruh dalam pemberian tugas kepada para bawahan maupun hubungan 

antar pimpinan dan bawahan. Masing-masing pimpinan memiliki bentuk dan 



gaya kepemimpinan dalam melakukan pendelegasian atas tugas-tugas yang 

diberikan kepada bawahannya, demikian pula dalam melakukan hubungan 

dengan bawahan di luar tugas yang diberikan. Adanya perbedaan tersebut 

dilatarbelakangi cara pandang yang dimiliki oleh masing-masing pimpinan 

tidak selalu sama.

Fenomena terkait dengan teori kepemimpinan yang teramati tentang 

orientasi perilaku kepemimpinan pada PG. Kebon Agung dapat dipresentasikan 

dengan melihat perilaku pimpinan pada masing-masing bagian meliputi: bagian

TUK, Tanaman, Pabrikasi dan Tehnik, dimana masing-masing kepala bagian 

memiliki perilaku kepemimpinan yang tidak selalu sama. Hal tersebut 

disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya karakter pemimpin dan 

karakteristik pekerjaan pada masing-masing bagian. Untuk perilaku bagian 

yang terlihat pada PG. Kebon Agung ditentukan oleh kematangan bawahan 

misalnya pada bagian teknik memiliki pegawai yang rata-rata berpendidikan 

sekolah dasar (SD), hal tersebut tentunya sangat mempengaruhi perilaku 

bawahan dalam mengemban pekerjaan yang diberikan masing-masing 

pimpinannya.

Fenomena terkait dengan teori kepemimpinan tersebut

mengindikasikan bahwa gaya kepemimpinan yang diterapkan  pada PG. Kebon 

Agung Malang cukup bervariatif. Oleh karena itu, dengan berpijak pada 

konsep gaya kepemimpinan Hersey dan Blanchard, maka peneliti termotivasi 

untuk menganalisa gaya kepemimpinan pada PG. Kebon Agung Malang. 

Pentingnya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi gaya kepemimpinan 

yang paling cocok untuk diterapkan yaitu meliputi gaya kepemimpinan 



instruksi, konsultasi, partisipasi maupun delegasi, sehingga pimpinan atau 

kepala bagian mengetahui langkah-langkah nyata yang dapat dilakukan dalam 

rangka menggerakkan bawahannya untuk bekerja secara maksimal.

Dalam pra penelitian, dilakukan beberapa tanya jawab tentang 

kepemimpinan yang terjadi di PG. Kebon Agung terhadap beberapa pegawai. 

Pegawai tersebut merasa kepemimpinan tersebut sudah baik. Walaupun 

terkadang pemimpin memberikan tugas yang dianggap terlalu sulit. Kesulitan 

tersebut dikarenakan oleh pemimpin yang kurang memberikan keterangan 

tentang tugas tersebut. Pemimpin menganggap pegawai sudah mengerti tentang 

tugas tersebut. Padahal pegawai tersebut hanya lulusan Sekolah Menengah 

Pertama (SMP), bahkan ada pula yang lulusan Sekolah Dasar (SD) dan masih 

butuh instruksi tentang tugas tersebut. Hal tersebut mengindikasikan telah 

terjadi ketidaksesuaian gaya kepemimpinan yang telah diterapkan.

Bertitik tolak dari uraian tersebut peneliti sangat tertarik untuk 

melakukan penelitian dan mempelajari lebih mendalam tentang gaya 

kepemimpinan yang diwujudkan kedalam penulisan skripsi dengan judul : 

“Analisis Gaya Kepemimpinan Pada PG. Kebon Agung Malang”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana gaya kepemimpinan di bagian TUK,Tanaman,Pabrikasi 

dan Teknik pada PG. Kebon Agung?

2. Bagaimana tingkat kematangan bawahan di bagian 

TUK,Tanaman,Pabrikasi dan Teknik pada PG. Kebon Agung?



3. Apakah perilaku kepemimpinan yang ditetapkan di bagian 

TUK,Tanaman,Pabrikasi dan Teknik sesuai dengan kematangan 

bawahan bila ditinjau dari teori kepemimpinan Hersey dan Blanchard?

C. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah penilaian gaya 

kepemimpinan dilakukan berdasarkan teori kepemimpinan situasional 

menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard yaitu mengenai dimensi tugas dan 

dimensi perilaku hubungan yang terdiri dari empat dimensi, meliputi 

delegasi, partisipasi, konsultasi dan instruksi (Dharma, 1992;253)

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

i. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan di masing-masing bagian 

pada Perusahaan produksi gula PG. Kebon Agung Malang dengan 

berorientasi pada perilaku tugas dan perilaku hubungan.

b. Untuk mengetahui tingkat kematangan bawahan di masing-

masing bagian pada PG. Kebon Agung Malang.

c. Untuk mengetahui apakah perilaku kepemimpinan yang 

ditetapkan di masing-masing bagian sesuai dengan kematangan 

bawahan bila ditinjau dari teori kepemimpinan Hersey dan 

Blanchard.

ii. Kegunaan Penelitian

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk mengetahui 

kelebihan dan kekurangan gaya kepemimpinan yang telah 



diterapkan dan dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan 

gaya kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan pada PG. 

Kebon Agung Malang.

b. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi pihak yang membacanya. Hasil penelitian 

dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk melakukan 

penelitian serupa.


