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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia saat ini adalah hal 

yang sangat penting dilihat dari tingkat pertumbuhan masyarakat. Di Indonesia 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang signifikan, hal itu juga 

berimbas terhadap perekonomian negara. Sebagai makhluk sosial manusia 

mempunyai kelebihan dan kekuranganya masing-masing, tergantung 

bagaimana cara untuk mengembangkan diri dalam dunia pekerjaan sesuai 

dengan kemampuan dan mengarahkan sumber daya menusia untuk lebih 

berpotensial. Pertumbuhan panduduk di Indonesia semakin meningkat hal ini 

bisa dilihat bahwa Indonesia merupakan negara ke-4 terbesar didunia ± 

242.968.342 jiwa. 

Usaha kecil menengah salah satu cara alternatif untuk mengurangi 

jumlah pengangguran dan mempunyai prospek ke depan yang bagus, dengan 

memanfaatkan sumber daya manusia yang ada maka akan berdampak positif 

juga pada perekonomian di Indonesia. Usaha Kecil Menengah (UKM) 

pengrajin batik khususnya, memiliki daya tarik tersendiri dimana batik adalah 

seni budaya, warisan leluhur sebagai identitas bangsa Indonesia. Oleh karena 

itu bangsa Indonesia wajib bangga dan harus mengembangkanya agar 

kebudayaan batik ini semakin lama semakin dikenal oleh mata dunia. Dari 

tahun ke tahun usaha batik Indonesia berkembang, perkembangan ini 
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disebabkan karena munculnya ide-ide kreatif para produsen batik dan naiknya 

permintaan konsumen. Seperti yang tertulis dibawah ini : 

Industri batik di Indonesia berkembang pesat setelah kain tradisional 

khas nusantara itu pada 2009 mendapat pengakuan dari UNESCO sebagai 

warisan budaya dunia asal Indonesia. perkembangan industri batik mencapai 

lebih dari 300 persen dalam 3,5 tahun terakhir. "Revenue-nya mencapai Rp. 

100 miliar per tahun," ujarnya. Perkembangan pesat yang ditunjukkan oleh 

industri batik setelah pengakuan UNESCO itu, menurut Wiendu, merupakan 

salah satu bukti dari potensi ekonomi yang tersimpan dalam karya budaya. 

Budaya yang merupakan modal utama dalam industri kreatif, lanjut dia, secara 

global menyumbang pertumbuhan ekonomi hingga 7 persen dari Produk 

Domestik Bruto (PDB). "Untuk Indonesia bahkan angkanya lebih tinggi dari 

itu, yaitu 7,3 persen," ujarnya. Apabila dikelola secara tepat, kata Wiendu, 

kegiatan ekonomi justru bisa kembali menghidupkan dan melestarikan tradisi 

dengan keterlibatan aktif dari masyarakat setempat penganut karya budaya 

tersebut. (sumber:ANTARAnews.com. Mei 2012). 

Pengrajin batik pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang 

terampil dan mempunyai jiwa seni yang tinggi. Kebanyakan pengrajin batik 

adalah orang yang sudah dikatakan lanjut usia dan mayoritas adalah 

perempuan, tapi tidak menutup kemungkinan bahwa regenerasi pembuat batik 

bukan hanya orang tua saja namun juga melibatkan orang muda jika mereka 

diberikan wawasan serta bimbingan yang baik dan mempunyai niat untuk 

mengembangkan warisan leluhur ini, karena setiap manusia mempunyai jiwa 
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seni yang berbeda-beda untuk di eksplorasikan dalam hasil karya mereka. 

Namun kenyataanya regenerasi pembuatan batik tulis sangat minim, itu 

disebabkan membatik membutuhkan orang-orang yang telaten, ulet dan sabar. 

Disamping itu banyak industri batik yang menggunakan printing dan cap 

seperti banyak yang kita jumpai sekarang ini. 

Untuk menghadapi kompetisi yang semakin ketat, menuntut para 

produsen untuk dapat bersaing dengan produsen batik yang ada di Indonesia. 

Setiap perusahaan harus mampu berproduksi secara efektif dan efisien demi 

mencapai tujuan dan keberhasilan, maka berbagai komponen yang ada dalam 

suatu perusahaan harus berjalan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. 

Salah satu komponen yang memiliki peranan sangat penting tersebut adalah 

sumber daya manusia, adalah pemimpin/atasan dan karyawan/ bawahan. 

Melihat kenyataan yang ada saat ini perusahaan batik mempunyai nilai 

jual yang tinggi dan dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar, sebagai 

pemberdayaan sumber daya manusia dan menjadi mata pencaharian. 

Perusahaan berusaha mendorong  para karyawan untuk menghasilkan karya 

semakin bagus, tergantung dengan kepemimpinan yang ada pada perusahaan 

tersebut, sedangkan karyawan akan bekerja dengan telaten dan sepenuh hati 

ketika kepuasan itu ada pada diri mereka. Memimpin di perusahaan batik 

sangatlah berat, membutuhkan jiwa seorang pemimpin yang mengenal betul 

dengan batik.  

Kepemimpinan merupakan hal yang sangat vital di dalam tubuh suatu 

organisasi, karena  pemimpin harus yang mempunyai kemampuan, wawasan 
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luas, karakteristik dan jiwa kepemimpinan yang kuat. Seperti yang dikatakan 

oleh Ki Hadjar Dewantara ing ngarso sung tuladha ing madya mangun karsa 

tut wuri handayani, dimana di depan menjadi teladan, di tengah untuk 

membangun semangat, di belakang untuk mendukung, begitu juga dengan 

seorang pemimpin. Menjadi seorang pemimpin harus menjadi teladan yang 

baik dan dapat ditiru oleh setiap karyawan, memiliki rasa semangat juang yang 

tinggi dan bisa membangun semangat kepada karyawan, dan selalu 

memberikan dukungan baik secara moral maupun finansial. 

Kepemimpinan dalam suatu organisasi sebagai faktor yang menentukan 

berhasil dan tidaknya suatu organisasi atau perusahaan. Sebab kepemimpinan 

yang sukses menunjukan bahwa pengelolaan suatu perusahaan berhasil 

dilaksanakan dengan sukses pula. Menjadi seorang pemimpin yang baik adalah 

pemimpin yang mempunyai kemampuan untuk mendorong, mempengaruhi 

setiap bawahan, mampu berkomunikasi dengan baik dengan bawahan serta 

mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tujuan-tujuan dalam perusahaan. 

Jadi seorang pemimpin memiliki kelebihan, sehingga mempunyai kekuasaan 

dan kewibawaan untuk mengarahkan dan mengayomi bawahan serta 

mempunyai pengakuan dari bawahanya sehingga dapat mengerahkan bawahan 

untuk bekerja sesuai dengan tujuannya. 

Usaha untuk mempelajari kepemimpinan pada mulanya dilakukan pada 

tahun 1930 oleh Ronald Lippit dan Ralph K. White di bawah pengarahan Kurt 

Lewin di Universitas Iowa. Usaha ini mempunyai dampak yang panjang 

terhadap studi-studi berikutnya. Dalam penelitian ini klub hobi dari anak-anak 
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umur 10 tahun dibentuk. Setiap klub diminta memainkan tiga style 

kepemimpinan, yakni otokratis, demokratis, dan semuanya sendiri (laissez 

faire). (Lippit dan White, 1930). 

Penerapan gaya kepemimpinan pada perusahaan batik mempunyai 

pengaruh pada pengambilan keputusan maupun untuk mempengaruhi kinerja 

bawahan. Sehingga bawahan dapat melakukan pekerjaanya lebih kreatif dan 

mengurangi tingkat kesalahan. Kepemimpinan yang baik sangat diperlukan 

untuk memotivasi karyawan agar tercapainya pekerjaan yang memuaskan, 

karena kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang 

atau kelompok dalam usaha pencapaian tujuan organisasi (Hersey dan 

Blanchard, 1992 : 22). 

Para pemimpin organisasi harus mampu mempergunakan 

kewenangannya dalam mengubah sikap dan perilaku karyawan supaya mau 

bekerja dengan giat dan berkeinginan mencapai hasil yang optimal. Gaya 

kepemimpinan yang dipergunakan pemimpin dapat mempengaruhi pikiran, 

perasaan, sikap, dan perilaku para anggota organisasi/bawahan (Nawawi, 

2003). Salah satu upaya yang dilakukan adalah menciptakan kehidupan 

organisasi yang kondusif dimana satu di antara elemenya adalah kepuasan 

kerja karyawan yang berada pada organisasi tersebut (Dewi, 2005). 

Penulis disini melihat kepuasan itu terjadi ketika karyawan merasa 

dirinya bekerja dengan baik, pengabdian dalam perusahaanya konsisten serta 

gaji yang tercukupi. Hal ini membuat semakin baik hubungan pemimpin 

dengan karyawan dan itu berdampak pada kinerja pada masing-masing 
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individu. Kepuasan kerja pada prinsipnya merupakan hal bersifat individual. 

Setiap individu mempunyai kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan 

kemauan dan harapan pada dirinya. Hal ini disebabkan setiap individu 

mempunyai perbedaan kebutuhan pada setiap masing-masing individu. 

Semakin banyak aspek-aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginanya 

maka semakin tinggi tingkat rasa kepuasan pada seorang individu dan 

sebaliknya. Kepuasan kerja sebagai sekumpulan perasaan, kepuasan bersifat 

dinamis dapat menurun dan timbul pada waktu dan tempat yang berbeda. Sifat 

lingkungan seseorang mempengaruhi perasaan dalam di dalam pekerjaanya 

(Dafis dan Newstrom, 1994). 

Dengan adanya rasa kepuasan dalam bekerja maka karyawan akan 

menampilkan kepribadian yang baik, kinerja yang positif bagi perusahaan, dan 

akan meningkatkan produktivitas kerja guna meningkatkan daya saing 

perusahaan terhadap kemauan konsumen. Adapun beberapa hal yang bisa 

diideintifikasi dari adanya rasa ketidakpuasan karyawan adalah pekerjaan yang 

buruk, penyelesian tidak tepat waktu, malas, tingkat ketidakhadiranya tinggi, 

pemogokan kerja, dan lebih parah lagi berhenti dari pekerjaan. 

Ketidakpuasan karyawan dipengaruhi oleh ketidakmampuan pemimpin 

dalam memonitor dan mengelola sifat atau sikap karyawanya. Oleh karena itu 

pemimpin harus mengetahui apakah karyawanya merasa puas atau malah 

frustasi dalam menjalankan tugasnya (Kuswandi, 2004). Kepuasan kerja 

karyawan dapat berimbas pada tingkat produktifitas organisasi yang nantinya 

akan menguntungkan perusahaan atau malah merugikan perusahaan. 
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Peneliti melihat Kota Malang adalah kota wisata yang mempunyai 

prospek ke depan yang sangat cerah, salah satunya yang nampak di depan 

adalah usaha pengrajin batik tulis. Peneliti melihat batik khas Malang masih 

jarang kita jumpai walaupun ada, hanya khalayak kecil yang mengetahuinya, 

seperti Batik Celaket Malang khususnya. UKM batik tulis Celaket Malang 

merupakan usaha kecil menengah yang perlu kita acungi jempol meskipun 

belum banyak orang yang tahu. Namun, usaha yang didirikan oleh Bapak 

Hanan masih bisa bertahan sampai saat ini. Melihat kondisi yang ada, usaha ini 

masih bisa bertahan karena usaha-usaha batik di daerah lain banyak yang 

gulung tikar disebabkan  oleh ketidaksinambungan antara individu/karyawan di 

dalam organisasi tersebut. Hal itu bisa dilihat dari rasa ketidakpuasan karyawan 

dan kurangnya keserasian hubungan dengan pimpinan perusahaan, dengan 

tidak memperhatikan hak-hak karyawan. UKM batik tulis Celaket justru bisa 

memperkerjakan karyawanya sampai saat ini sebanyak 40 karyawan yang 

masih aktif. Untuk itu pemimpin memiliki peranan dalam meningakatkan 

kepuasan kerja karyawan. Berdasarkan uraian diatas maka penelitian tentang  

“Hubungan Gaya Kepemimpinan Dengan Kepuasan Kerja Karyawan Pada 

UKM Batik Tulis Celaket Malang” sangat penting untuk dilakukan. 

B. Rumusan Masalah 

Bermula dari pemikiran yang dijabarkan dalam latar belakang, peneliti 

membuat pertanyaan penelitian sebagai acuan dalam penelitian ini. 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan pada UKM Batik Tulis Celaket Malang? 
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2. Bagaimana kepuasan kerja karyawan pada UKM Batik Tulis Celaket 

Malang? 

3. Apakah gaya kepemimpinan mempunyai hubungan terhadap kepuasan 

kerja karyawan pada UKM Batik Tulis Celaket Malang? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah bertujuan untuk memberikan pemahaman yang sesuai 

dengan tujuan penelitian. Maka batasan ruang lingkup penelitian dibatasi pada 

Gaya Kepemimpinan Autokratis/Otoriter, Gaya kepemimpinan Demokratis/ 

Partisipatif, Gaya Kepemimpinan Laissez-faire (Kendali Bebas). Gaya 

Kepemimpinan sebagai variabel (X) dan kepuasan kerja karyawan sebagai 

variabel (Y), kemudian penelitian ini dibatasi pada seluruh karyawan  UKM 

Batik Tulis Celaket Malang yang berjumlah 40 orang. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan pada UKM Batik Tulis Celaket 

Malang. 

2. Untuk mengetahui kepuasan kerja karyawan pada UKM Batik Tulis 

Celaket Malang. 

3. Untuk mengetahui hubungan gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja 

karyawan pada UKM Batik Tulis Celaket Malang. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi institusi, diharapkan dapat menjadi salah satu sumber informasi dan 

menjadi acuan dalam usaha meningkatkan kepuasan kerja karyawan dan 
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pemimpin bisa menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan 

kebutuhan karyawan. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini dapat berguna sebagai sarana dan 

mengimplementasikan ilmu yang diperoleh selama perkuliahan didalam 

kahidupan bermasyarakat. 


