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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor 

manusia merupakan masalah utama disetiap kegiatan yang ada didalamnya. 

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar 

dengan sebuah batasan yang reaktif dapat diidentifikasikan, bekerja secara 

terus menerus untuk mencapai tujuan. Semua tindakan yang  diambil dalam 

setiap kegiatan diprakarsai  dan  ditentukan  oleh  manusia  yang   menjadi  

anggota perusahaan. Perusahaan membutuhkan adanya faktor sumber daya 

manusia yang potensial baik pemimpin maupun karyawan pada  pola  tugas 

dan  pengawasan yang merupakan penentu tercapainya tujuan perusahaan. 

Sumber daya manusia merupakan asset vital organisasi karena 

perannya dalam implementasi strategi sangat penting yaitu sebagai subjek 

pelaksana dari strategi organisisasi. Sumber daya manusia ini adalah orang-

orang yang ada didalam organisasi yang berkaitan langsung dengan 

pekerjaanya didalam organisasi. Mempunyai sumber daya manusia yang 

berkualitas dan profesional merupakan harapan organisasi, bagi organisasi 

yang memiliki hal tersebut akan dapat mencapai kinerja yang optimal sesuai 

yang diinginkan organisasi, baik oleh karyawan individu maupun kelompok 

(teamwork) dalam organisasi sehingga tujuan akan dapat dicapai dan 

diwujudkan. 
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Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, 

dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas 

dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi 

juga merupakan sistem yang terdiri dari pola aktifitas kerjasama yang 

dilakukan secara teratur dan berulang-ulang, oleh sekelompok orang yang 

berinteraksi dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi. 

Untuk mempercepat laju perkembangan sebuah organisasi selain 

dibutuhkan tenaga administrasi yang mempunyai kompetensi dan kreatifitas 

yang tinggi dibutuhkan pula peran pemimpin yang dapat dan mampu 

memotivasi perilaku karyawan untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 

memperbaiki teamwork dan budayanya. Selain itu juga mampu  

menginterpretasikan mengenai masalah yang terjadi, mengorgansir aktivitas 

untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama dan kerja 

kelompok, perolehan dukungan dan  kerja sama dari orang-orang di luar 

kelompok atau organisasi. 

Kemampuan  pemimpin untuk menciptakan motivasi dan semangat 

kerja yang tinggi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja, sehingga 

sebagai pendorong harus mempunyai kemampuan memahami orang lain, bisa 

menghargai anak buahnya dan punya integritas yang tinggi. Kepemimpinan 

akan efektif apabila didukung oleh kemampuan diri pemimpin tersebut dalam 

rangka menghadapi situasi dan kondisi yang berasal dari lingkungan internal 

maupun lingkungan eksternal. Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai 
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kekuatan untuk menggerakkan dan mempengaruhi orang, sebagai sebuah alat, 

sarana dan proses untuk membujuk seseorang agar bersedia melakukan sesuatu 

secara sukarela, baik dan benar.  

Untuk memahami berbagai masalah yang dihadapi oleh seorang 

pemimpin dalam mencapai tujuan diperlukan beberapa metode dan 

pemahaman tentang beberapa macam teori kepemimpinan. Adapun teori gaya 

kepemimpinan tidak terlepas dari situasi yang dihadapinya, hal ini berarti 

bahwa efektifitas kepemimpinan seseorang sangat tergantung pada kemampuan 

membaca situasi yang dihadapi dan menyesuaikannya dengan  gaya 

kepemimpinannya, sehingga dapat menjalankan fungsi–fungsi 

kepemimpinannya secara efektif dan terarah. 

Penetapan gaya kepemimpinan perlu dipertimbangkan secara baik dan 

benar. Hal ini antara lain adalah menentukan bidang aktivitas atau pendapatan 

dari pengikut yang akan dipengaruhi, menentukan tingkat kematangan para 

karyawan. Pemilihan gaya kepemimpinan akan memiliki pengaruh terhadap 

aktivitas organisasi secara keseluruhan, untuk itu pemimpin harus mempunyai 

kemampuan memimpin yang baik, disesuaikan dengan situasi dan kondisi 

organisasi atau perusahaan serta bersifat fleksibel dalam arti dapat 

menyesuaikan atau beradaptasi dengan kematangan bawahan serta lingkungan 

kerjanya. 

Dalam hal gaya kepemimpinan dimensi perilaku tugas dan perilaku 

hubungan adalah merupakan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang 

pemimpin yang memahami perilaku, sifat bawahannya, situasi sebelum 
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menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Pendekatan ini mensyaratkan 

pemimpin untuk memiliki ketrampilan dalam menganalisa perilaku manusia. 

Selain itu gaya kepemimpinan dimensi perilaku tugas dan hubungan adalah 

kepemimpinan yang dalam aplikasinya adalah merupakan penggabungan dari 

beberapa macam gaya kepemimpinan yang ada. Dimana untuk memperoleh 

hasil kinerja yang maksimal karyawan tidak hanya diperintah saja tetapi selain 

perlu didengarkan apa saja keluhannya, perlu pula dilibatkan dalam setiap 

masalah yang ada berupa menampung sumbang sarannya sehingga dari hal 

tersebut karyawan merasa lebih dihargai keberadaannya. Selain itu diperlukan 

pula seorang pemimpin yang bisa dijadikan contoh dan tidak hanya 

memerintah saja. 

Adapun kinerja karyawan merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan 

yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja yang 

ditentukan oleh pihak organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang 

optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung 

tercapainya tujuan organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang 

berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, karena hal 

tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Peningkatan kinerja karyawan akan membawa kemajuan bagi organisasi untuk 

dapat bertahan dalam suatu persaingan lingkungan organisasi yang tidak stabil. 

Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan 

tantangan manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai 
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tujuan dan kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada kualitas kinerja 

sumber daya manusia yang ada didalamnya.  

Universitas Negeri Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi 

mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 

Berdasarkan UU No. 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan 

Peraturan Pemerintah N0. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, 

Organisasi dan Tatalaksana Universitas Negeri Surabaya yang pada 

pembahasan ini dibatasi pada Biro Administrasi Umum dan Keuangan yang 

dalam melaksanakan tugasnya didukung oleh karyawan terdiri dari pegawai 

negeri sipil, tenaga kontrak dan tenaga honorer. 

Universitas Negeri Surabaya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang 

mengemban misi Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu menyelenggarakan 

pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang  

dalam misinya mengemban  2 fungsi  (wider minded) yaitu melaksanakan 

proses belajar mengajar bagi tenaga pendidik di bidang ilmu  pendidikan dan 

ilmu murni bagi tenaga professional. Pada perkembangannya UNESA saat ini 

merupakan Lembaga yang sangat diminati. Hal ini dapat di lihat dari daya 

minat masuk perguruan tinggi SBMPTN yang mengungguli perguruan tinggi 

negeri lain di Surabaya. Untuk menunjang laju pertumbuhan tersebut selain 

Bidang Administrasi Akademik Perencanaan dan Sistem Informasi 

(BAAKPSI), Bidang Administrasi Umum dan Keuangan (BAU dan K)  juga 
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merupakan bidang yang tak kalah pentingnya dalam menunjang tersedianya 

sarana prasarana sebagai bagian dari penunjang proses belajar mengajar. 

Pada BAUK mempunyai 3 bagian yang antara lain  Bagian Umum, 

Hukum, Tatalaksana dan Perlengkapan (UHUTALAKAP), Bagian 

Kepegawaian dan Bagian Keuangan. Adapun Tugas dan Fungsi 

UHUTALAKAP terdiri dari 4 sub bagian yang antara lain: (1) Sub Bagian Tata 

Usaha yang mempunyai tugas dan fungsi di bagian administrasi persuratan, (2) 

Sub Bagian Hukum dan Tata Laksana yang mempunyai tugas dan fungsi  

mencermati tentang hukum peraturan perundang undangan, (3) Sub Bagian 

Rumah Tangga yang mempunyai tugas dan fungsi dalam pengelolaan 

kerumahtanggaan yang terdiri dari pengelolan kebersihan, keamanan, dan 

kebutuhan sarana prasarana, (4) Sub Bagian Perlengkapan yang mempunyai 

tugas dan fungsi dalam pengelolaan asset dan pengadaan barang dan jasa. 

Secara umum gaya kepemimpinan yang diterapkan pada bidang umum, 

hukum, tatalaksana dan perlengkapan (UHUTALAKAP) di Universitas Negeri 

Surabaya sudah cukup baik dan mengarah pada gaya kepemimpinan yang 

berorientasi tugas dan orientasi hubungan. Hal ini sama seperti gaya 

kepemimpinan situasional menurut Hersey and Blanchard yang mengacu pada 

kedua orientasi gaya kepemimpinan tersebut. Yaitu dimana pimpinan mengatur 

dan merumuskan peranan dan tugas serta tanggung jawab para karyawan. 

Pimpinan selalu memelihara hubungan pribadi yang baik dengan karyawan 

dengan cara selalu berkomunikasi, mendelegasikan tanggung jawab dan selalu 
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memberikan kesempatan pada karyawan untuk menggunakan serta 

mengembangkan potensinya. 

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan beberapa karayawan di 

bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Perlengkapan Universitas Negeri 

Surabaya ternyata masih ada beberapa permasalahan dilihat dari gaya 

kepemimpinan berorientasi tugas, berorientasi hubungan, dan kinerja karyawan 

selama tahun 2012-2013. 

Jika dilihat dari gaya kepemimpinan berorientasi tugas masih terdapat 

permasalahan gaya kepemimpinan yang diterapkan Kepala Bagian 

UHUTALAKAP yang mana pimpinan masih belum dapat memberikan 

penjelasan tentang tehnik-tehnik kerja kepada karyawannya. Sehingga kualitas 

kerja karyawan tidak bisa maksimal, karyawan sering mengalami kesulitan 

dalam menyelesaikan tanggung jawab serta tugas yang diberikan. Pimpinan 

juga belum menetapkan pengendalian dengan baik, terbukti selama ini 

karyawan tidak membuat laporan kerja reguler tentang pekerjaan yang telah 

diselesaikan. 

Jika dilihat dari gaya kepemimpinan berorientasi hubungan, Pimpinan 

UHUTALAKAP juga masih kurang dalam memberikan evaluasi kerja kepada 

karyawannya, padahal secara tidak langsung memberikan evaluasi kerja sangat 

penting bagi karyawan agar mereka tau hasil dari kerja yang selama ini telah 

dikerjakan apakah sudah maksimal atau belum dengan demikian karyawan 

terpacu untuk bekerja lebih baik lagi, serta pimpinan juga tidak selalu 
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memberikan koreksi terhadap hasil kerja yang dicapai karyawan sehingga 

terkadang pekerjaan masih ada yang tidak tepat sasaran. 

Jika dilihat dari kinerja karyawan UHUTALAKAP terdapat 

permasalahan yaitu karyawan kurang mampu memanfaatkan sumber daya yang 

ada berupa tehnologi karena masih ada beberapa karyawan yang belum bisa 

mengaplikasikan komputer, padahal dengan adanya kemajuan tehnologi berupa 

komputer karyawan secara tidak langsung akan mempermudah karyawan 

dalam menyelesaikan pekerjaan, dan karyawan tidak mampu memanfaatkan 

sumber daya manusia yang dimiliki secara baik sebagai contoh karyawan 

kurang mau berusaha untuk mengeluarkan potensi yang ada pada dirinya. 

Tabel 1.1 

Data kinerja karyawan Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana dan 

Perlengkapan UNESA tahun 2012-2013 

No Sub bagian Program Kerja Realisasi 

1 Subbag Rumah Tangga 

 

 

 

 

 

 Efisiensi pemakaian daya 

dan jasa. 

 Penataan pemanfaatan 

sarana dan prasarana 

 Peningkatan kebersihan 

lingkungan 

 Terlaksana 90% 

 

 Terlaksana 70% 

 

 Terlaksana 75% 

 

2 Subbag Perlengkapan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pengurusan sertifikat tanah 

UNESA,  

  Penghapusan alat infentaris, 

  Penataan Sumber Daya 

Manusia sesuai kompetensinya 

 

 Terlakasana  25% 

 

 Terlaksana 25% 

 

 Terlaksana75% 

 

 

 

3 Subbag Tata Usaha Membuat buku pedoman tata 

persuratan 

Terlaksana 100%.  

4 Subbag HKTL Menghimpun peraturan perundang 

–undangan 

Terlaksana 100% 

Sumber:(UHUTALAKAP 2013), UNESA 



 

9 
 

Dari table tersebut diatas dapat dijabarkan bahwa tingkat capaian 

pelaksanaan program kerja dari Subbag Rumah Tangga pada item program kerja 

efisiensi pemakaian daya dan jasa sudah terlaksanana 90%, program kerja ini 

menyangkut seluruh unsur sehingga perlu terus di pantau, sehingga pegawai 

harus selalu fokus dalam pelaksanaan program kerja ini. Pada item program 

kerja penataan pemanfaatan sarana dan prasarana sudah terlaksana 70%, masih 

terdapat data pemanfaatan sarana dan prasarana yang tidak sesuai dengan aturan 

yang ditimbulkan dari ketidaktahuan pemakai sehingga perencanaan masih terus 

disosialisasikan. Pada item peningkatan kebersihan lingkungan terlaksana 75%, 

dikarenakan tempat yang harus dipantau cukup luas sedangkan SDMnya kurang 

menyadari dan kurang maksimal dalam bekerja. Tetapi setelah masalah ini 

diserahkan kepada masing-masing unit sudah ada perbaikan yang bagus 

dibandingkan dengan sebelumnya. 

Pada subbag perlengkapan pada item program kerja pengurusan sertifikat 

tanah unesa telah terlaksana 25%, dikarenakan sebagian besar tanah yang 

dimiliki belum bersertifikat dan baru 2 tahun terakhir di lakukan pengurusan 

sertifikat tanah. Pada item program kerja peghapusan alat inventaris terlaksana  

25% di karenakan kendala selama ini belum pernah dilakukan penghapusan, 

baru pada 2 tahun terakhir ini di lakukan proses penghapusan. Pada item 

program kerja penataan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensinya 

terlaksana 75 % karena sumber daya manusianya yang sangat terbatas, sehingga 

terus di upayakan memaksimal SDM yang ada. 
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Pada subbag tata usaha untuk item program kerja membuat buku 

pedoman tata persuratan terlaksana 100% karena pekerja tergolong mudah dan 

SDM yang ada pada bagian ini sangat menguasai dalam hal pekerjaan ini. Dan 

pada subbag HKTL  pada item program kerja menghimpun peraturan 

perundang-undangan terlaksana 100% hal tersebut di karenakan peraturan 

perundang-undangan sangat diprioriataskan karena berkaitan dengan aturan yang 

akan di terapkan di UNESA, dan karyawan yang bekerja di bagian ini mayoritas 

adalah pegawai senior sehingga telah memahami bidang pekerjaan tersebut. 

Dengan gaya kepemimpinan yang telah di terapkan oleh KABBAG 

UHUTALAKAP dalam menjalankan suatu proses organisasi, ternyata masih ada 

kinerja pegawai yang belum maksimal, dilihat dari dalam pelaksanaan program 

kerja dari setiap SUBBAG masih ada beberapa program kerja yang belum 

mencapai prosentase 100%. Hal tersebut tentunya perlu perhatian dari seorang 

pimpinan, apakah gaya kepemimpinan yang selama ini di terapkan sudah dapat 

diterima dengan baik oleh pegawai. 

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul:“Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan 

di Bagian Umum, Hukum, Tata Laksana, dan Perlengkapan Universitas 

Negeri Surabaya”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan 

masalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan bagian Umum, Hukum, 

Tata Laksana dan Perlengkapan (UHUTALAKAP) Biro Administrasi 

Umum dan Keuangan di Universitas Negeri Surabaya? 

2. Bagaimana kinerja karyawan dibagian Umum, Hukum,  Tata Laksana  dan 

Perlengkapan (UHUTALAKAP) Biro Administrasi Umum dan Keuangan 

di Universitas Negeri Surabaya? 

3. Apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

karyawan di bagian Umum, Hukum dan Tata Laksana dan Perlengkapan 

(UHUTALAKAP) Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas 

Negeri Surabaya ? 

C. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah dalam penelitian di Universitas Negeri Surabaya  

adalah pemimpin dan karyawan pada Bagian Umum, Hukum, Tatalaksana dan 

Perlengkapan (UHUTALAKAP). Penelitian gaya kepemimpinan dilakukan 

berdasarkan teori gaya kepemimpinan situasional dimensi perilaku tugas dan 

dimensi perilaku hubungan  menurut Paul Hersey dan Ken Blanchard. Dan 

kinerja karyawan menurut Mathis and Jackson (2000:381) yaitu kualitas, 

kedisiplinan dan tanggung jawab dalam menyelesaikan tugas. 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang diaplikasikan oleh kepala 

bagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan (UHUTALAKAP) 

Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Negeri Surabaya. 

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana kinerja karyawan dibagian Umum, 
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Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan (UHUTALAKAP) Biro 

Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas Negeri Surabaya. 

3. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan dibagian Umum, Hukum, Tata Laksana dan Perlengkapan 

(UHUTALAKAP) Biro Administrasi Umum dan Keuangan di Universitas 

Negeri Surabaya. 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi institusi 

 Sebagai masukan bagi kepala bagiandibagian Umum, Hukum, Tata 

Laksana dan Perlengkapan (UHUTALAKAP) Biro Administrasi Umum dan 

Keuangan di Universitas Negeri Surabaya dalam hal gaya kepemimpinan 

dan motivasi kerja yang sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan, serta 

upaya – upaya yang dapat meningkatkan kinerja karyawan.  

2. Bagi peneliti lain  

 Sebagai bahan perbandingan dan referensi bagi peneliti lain yang 

berminat pada bidang gaya kepemimpinan dan kinerja. 

 

 

 

 

 

 

 


