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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan 

kompetitif, menuntut setiap organisasi dan perusahaan untuk bersikap lebih 

responsive agar sanggup bertahan dan terus berkembang. Untuk mendukung 

perubahan organisasi tersebut,  maka diperlukan adanya perubahan individu.  

Proses menyelaraskan perubahan organisasi dengan perubahan individu ini 

tidaklah mudah. Pemimpin sebagai panutan dalam organisasi, sehingga 

perubahan harus dimulai dari tingkat yang  paling atas yaitu pemimpin itu 

sendiri. Maka dari itu, organisasi memerlukan pemimpin reformis yang  

mampu menjadi  motor  penggerak  yang mendorong perubahan organisasi.   

Fenomena gaya kepemimpinan di Indonesia menjadi sebuah fenomena 

menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. 

Dalam dunia bisnis, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalannya 

organisasi dan kelangsungan hidup organisasi. Peran kepemimpinan sangat 

strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah satu penentu 

keberhasilan dalam pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi. 

Tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi  yang jelas terutama 

terletak pada organisasi di  satu sisi dan tergantung pada kepemimpinan  

(Porter, 1996 : dalam Sunarsih, 2001). 
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Menjalankan suatu organisasi, perusahaan atau instansi merupakan 

pekerjaan kelompok atau team dan bukan merupakan pekerjaan yang 

dikerjakan secara individual, oleh karena itu factor kepemimpinan menjadi 

kunci sukses suatu kelompok kerja. Harapan yang ada adalah bahwa dengan 

berbagai macam personality atau kepribadian yang dimiliki oleh seorang 

pemimpin harus dapat menciptakan dorongan bagi para pengikutnya atau pada 

orang lain di sekitar, seorang pemimpin harus mempunyai pandangan dan 

mampu memberikan inspirasi kepada para pengikutnya melalui kepercayaan 

pada visi dan misi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Secara teoritis kepemimpinan (leadership) merupakan hal  yang  

sangat penting dalam manajerial, karena  proses manajemen akan berjalan 

dengan baik dan karyawan akan bergairah dalam melakukan tugasnya 

(Hasibuan, 2003), sehingga setiap pimpinan akan memperlihatkan gaya 

kepemimpinannya lewat ucapan, sikap tingkahlakunya yang dirasa oleh 

dirinya sendiri maupun orang lain. Siagian  (2002:62)  mengemukakan bahwa 

kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang  lain  

(para bawahannya) sedemikian rupa sehingga  orang  lain  itu mau melakukan 

kehendak pemimpin meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak 

disenanginya.   

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh seorang 

karyawan dalam melakukan tugas sesuai tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya.Davis  dalam Mangkunegaran (2000)  menyebutkan,  faktor  yang 

mempengaruhi kinerja adalah kemampuan (Ability) dan factor motivasi. 
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Setiap organisasi maupun perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan 

kinerja karyawan untuk mencapai tujuan organisasi  yang telah ditetapkan 

berbagai cara ditempuh untuk meningkatkan kinerja.  Kinerja pada dasarnya 

adalah apa  yang dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.  Kinerja karyawan 

adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka memberi kontribusi pada 

organisasi (Mathis dan Jhon H.Jackson, 2002:78 dalam Habibullah Jimad dan 

Iin Apriyani 2009). 

Kinerja adalah tingkat keberhasilan didalam melaksanakan tugas serta 

kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah di  tetapkan (Khoerul,2005:12). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kinerja merupakan tanda berhasil 

atau tidaknya seseorang atau organisasi dalam melaksanakan akan pekerjaan 

nyata yang di tetapkan. Perbedaan untuk kerja divide dalam situasi kerja 

adalah akibat adanya perbedaan karakteristik individu dan situasi  yang 

berbeda. Kinerja dalam menjalankan fungsinya tidak berdiri sendiri melainkan 

berhubungan dengan factor individu, organisasi dan lingkungan eksternal. 

Perusahaan  harus memiliki perencanaan kinerja  yang  merupakan 

suatu proses di mana karyawan dan manajer bekerja sama merencanakan apa 

yang harus dikerjakan karyawan pada tahun mendatang, menentukan 

bagaimana kinerja harus di  ukur,mengenali dan merencanakan cara mengatasi 

kendala,  serta mencapai pemahaman bersama tentang pekerjaan itu. Kinerja 

seorang karyawan akan baik bila dia mempunyai keahlian  (skill) yang  tinggi,  

serta bersedia bekerja karena di gaji atau diberi upah sesuai dengan perjanjian, 

mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih baik. Mengenai upah dan 
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adanya harapan merupakan hal yang menciptakan motivasi seorang karyawan 

bersedia melaksanakan upaya subtansial, guna menunjang tujuan-tujuan 

produksi kesatuan kerjanya,  dan organisasi  di mana ia bekerja.   

Perusahaan Greenline99 bergerak dibidang advertising yang mempunyai 

tugas membantu setiap perusahaan dalam mengiklankan suatu produk maupun 

jasa ,salah satunya membuat mercendise, penyelenggaran event, travelling 

mebel, percetakan dan lain-lain. Fenomena kepemimpinan dalam perusahaan 

Greenline99 yaitu pemimpin memberikan instruksi dan penjelasan yang 

spesifik mengenai tugas yang diberikan, memberikan batas waktu pekerjaan 

kepada setiap karyawan sehingga pekerjaan dapat diselesaikan sesuai jadwal, 

melibatkan para karyawan dalam melakukan diskusi tentang pekerjaan yang 

harus diselesaikan, memperhatikan setiap keluhan, masukan tentang pekerjaan 

yang harus diselesaikan karyawan, memberikan fee atau bonus bagi karyawan 

yang berprestasi, memberi kesempatan bagi karyawannya yang berprestasi 

untuk memperoleh jenjang karir yang tinggi, mengganggap karyawan bukan 

sebagai bawahan melainkan tim berdasarkan asas kekeluargaan. 

 Sedangkan kinerja karyawan pada perusahaan Greenline99 diperlihatkan 

dengan etos kerja yang baik ,dan tepat waktu, pekerjaan yang diselesaikan 

sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya 

berbagai event-event yang telah diselenggarakan dan memperoleh suatu 

penghargaan atas kinerjannya yang baik. Berikut ini adalah beberapa daftar 

kinerja berbagai event yang berhasil diselenggarakan : 
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Tabel 1.1 

Daftar Event Greenline99 

No Nama Paket Tahun Nilai paket User 

1 Good Bag Event 2011 Rp 2.500.000 PT. Bakrie 

Telecom 

2 Good Bag Event 2011 Rp 3.500.000 PT. Bakrie 

Telecom 

3 Good Bag Event 2011 Rp 4.000.000 PT. axis 

commindo 

4 Paket Mudik Lebaran 2011 Rp 50.050.000 DJP KANWIL 

JATIM III 

5 Cetakan Sosialisasi 

SPN 

2011 Rp 93.567.650 DJP KANWIL 

JATIM III 

6 Carnival Vaganza 2011 Rp 50.567.000 Hotel Grand 

Surya 

7 BRI Peduli Pasar 

Rakyat 

2011 Rp117.501.000 PT. BRI 

8 Sampling dan selling 

Product 

2011 Rp73.536.150 PT. AIO 

9 Insan Berdaya High 

school Got Talent 

2011 Rp 44.845.000 Insan Berdaya 

JTV 

10 Pengadaan Sosialisai 

SPT Tahunan 2011 

2011 Rp 93.567.000 DJP KANWIL 

JATIM III 

 

Sumber: Greenline99 

Dengan melihat table 1.1 diatas menunjukan seorang pemimpin mampu 

melihat peluang dan mengambil setiap kesempatan sehingga member dampak 

positif bagi Greeline99 salah satunya menambah track event, pencapaian 

target omset dan perusahaan tertarik menggunakan jasa Greenline99 sebagai 

partner kerja dalam menggembangkan perusahaan tersebut. Dengan adanya 

fakta diatas maka peran seorang pemimpin mampu mempengaruhi dan kinerja 
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bagi para karyawannya sehingga dapat tercapainya visi dan misi perusahaan 

Greenline99. 

Dengan adanya kondisiinilah peneliti tertarik menggambil judul 

“PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PERUSAHAAN GREENLINE99 ADVERTISING KOTA 

MALANG” 

 

1.2 Perumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah gaya kepemimpinan yang digunakan perusahaan 

advertising Greenline99 di Kota Malang? 

2. Bagaimanakah kinerja karyawan perusahaan advertising Greenline99 di 

Kota Malang? 

3. Apakah gaya kepemimpinan bepengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

perusahaan advertising Greenline99 di Kota Malang? 

 

1.3 Batasan masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah, maka peneliti memfokuskan 

menggunakan gaya kepemimpinan situasional model Hersey dan Blancard. 

Sedangkan kinerja dibatasi dengan menggunakan teori Dessler dan pemimpin 

yang dimaksud adalah direktur. 

 

1.4 Tujuan dan Kegunaan penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian 
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Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

a. Mengetahui gaya kepemimpinan yang digunakan pada perusahaan 

advertising  Greenline99 di Kota Malang. 

b. Mengetahui kinerja karyawan perusahaan advertising  Greenline99 di 

Kota Malang. 

c. Untuk menganalisis gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

perusahaan advertising  Greenline99 di Kota Malang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Bagi lembaga atau instansi 

Sebagai masukan dan pertimbangan bagi perusahaan khususnya 

perusahaan advertising Greenline99 di Kota Malang dalam 

menentukan gaya kepemimpinan mana yang sesuai dan dapat 

meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Bagi pihak lain 

Diharapkan dapat member masukan dalam pengembangan ilmu 

pengetahuan terutama di bidang ekonomi serta dapat digunakan 

sebagai dasar untuk penelitian selanjutnya. 

 

 


