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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian. 

Gaya  kepemimpinan  banyak  mempengaruhi keberhasilan  seorang  

pemimpin  dalam mempengaruhi  perilaku  bawahannya.  Istilah  gaya adalah  

cara  yang  digunakan  pemimpin  dalam mempengaruhi  para  pengikutnya.  

Kepemimpinan di suatu organisasi perlu  mengembangkan  staf dan membangun  

motivasi  yang  menghasilkan tingkat  kinerja  yang  tinggi,  maka  pemimpin  

perlu memikirkan  gaya  kepemimpinannya.  Gaya kepemimpinan  merupakan  

norma  perilaku  yang digunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut 

mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang  ia  lihat,  yang  

bertujuan  menyelaraskan persepsi  di  antara  orang  yang akan  mempengaruhi 

kedudukannya.   

Salah  satu  pendekatan  yang  dapat  digunakan untuk  mengetahui  

kesuksesan  pemimpin  ialah dengan  mempelajari  gayanya,  karena  gaya 

kepemimpinan banyak mempengaruhi keberhasilan seorang  pemimpin  dalam  

mempengaruhi  perilaku bawahannya. Untuk itu pemimpin harus dapat 

memberikan model gaya kepemimpinan yang membuat pegawai merasa nyaman 

dalam melakukan perkerjaannya, sehingga perkerjaan yang dihasilkan berkualitas 

dan sesuai yang diharapkan. 

Menurut  Robbins  (2003)  faktor kepemimpinan  mempunyai  peran  yang  

sangat penting  dalam  meningkatkan  kinerja  pegawai karena  kepemimpinan  

yang  efektif    memberikan pengarahan  terhadap  usaha-usaha  semua  pekerja 
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dalam  mencapai  tujuan-tujuan  organisasi.  Gaya kepemimpinan  yang efektif   

dibutuhkan pemimpin untuk  dapat  meningkatkan  kinerja  semua  pegawai dalam  

mencapai  tujuan  organisasi  sebagai  instansi pelayanan  publik.  Dengan  

demikian,  gaya kepemimpinan  dapat  menjadi  pedoman  yang  baik dalam 

peningkatan kinerja pegawai. 

Peranan  kepemimpinan  akan  menjadi  penting dan  dibutuhkan  untuk  

menyelaraskan  berbagai macam  kebutuhan  dan  juga  untuk  menciptakan 

situasi  kerja  yang  kondusif. Kenyataan tersebut menjadikan pemimpin harus 

secara nyata memiliki upaya untuk membuat hubungan kerja yang baik dengan 

pegawai agar mau mengikuti instruksi apa yang telah diberikan dan memiliki 

ketelitian dalam berkerja sehingga perkerjaan selesai dengan tepat waktu. 

Dari  berbagai  cara  yang  dilakukan  oleh pemimpin dalam 

menggerakkan bawahannya untuk mencapai  tujuan  organisasi  pada  akhirnya  

harus dapat  pula  menimbulkan  kinerja  dari  para bawahannya. Secara tidak 

langsung kepemimpinan ikut  menentukan  terbentuknya  kinerja  pegawai. 

Semakin  baik  kepemimpinan  seseorang  terhadap bawahan,  maka  semakin  

tinggi  pula  kinerja bawahannya. 

Berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai dalam suatu 

instansi, dalam hal ini penelitian dilakukan pada Sekretariat KPU Kota Pasuruan 

yang berada di Jl. Panglima Sudirman no. 119 A Kota Pasuruan. Sekretariat KPU 

Kota Pasuruan adalah salah satu Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan 

pemilihan umum untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam Pemilihan Umum 
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Anggota DPR/ DPD/ DPRD, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta 

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.  

Sekretariat KPU Kota Pasuruan memiliki pegawai yang berjumlah 30 

orang. Dalam instansi ini pegawai dituntut untuk melakukan perkerjaannya secara 

maksimal, dimana pemimpin memberikan instruksi-instruksi pada pegawai secara 

langsung dalam kinerjanya. Tetapi selama ini kinerja pegawai dalam proses 

persiapan pemilu banyak yang berkerja kurang maksimal dan masih sering 

mengalami kesalahan misalnya dalam pengecekan surat suara yang cacat, 

pembagian alat tulis guna simulasi pemilu, mempersiapkan kotak pemilu. Hal itu 

bisa terjadi karena kurang adanya hubungan kerja dan perhatian oleh pemimpin 

pada pegawai sehingga pegawai menjadi tidak nyaman dalam berkerja.Berikut 

data kinerja pegawai Sekretariat KPU Kota Pasuruan pada pemilu tahun 2013 : 

Tabel 1.1 

Data Kinerja Sistem Aplikasi yang Digunakan Dalam Penyelenggaraan 

Pemilu tahun 2013 

INDIKATOR KINERJA 

KINERJA 

TARGET REALISASI 

(1) (2) 

Pengecekan surat suara yang cacat dan tidak 

cacat 

500/hari 450/hari 

Pelipatan surat suara 500/hari 450/hari 

Pengepakan surat suara 2.000/5 TPS 1.860/5 TPS 

Pembagian alat tulis untuk simulasi pemilu 1.000 

bungkus 

998 bungkus 

Mempersiapkan kotak pemilu 1.600 kotak 1.600 kotak 

Sumber : Data Sekretariat KPU Kota Pasuruan 
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Dalam instansi pegawai juga diharapkan mampu menyelesaikan 

perkerjaan yang telah diberikan oleh pemimpin, hal ini dilakukan pemimpin agar 

persiapan pemilu dapat selesai tepat waktu dan hasilnya tidak merugikan orang 

lain. Pemimpin telah memberikan jadwal penyelesaian kepada pegawai itu sendiri 

dan pegawai diharapkan bisa mencapai jadwal yang telah ditetapkan. Tetapi 

selama ini pegawai bagian teknis pemilu tidak bisa mencapai waktu yang telah 

ditetapkan oleh pemimpin. Hal tersebut terjadi karena gaya kepemimpinan yang 

diterapkan selama ini ditengarai kurang bisa memupuk gairah kerja para pegawai 

dan juga sebagian pegawai ada yang merasa kurang nyaman dengan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan. 

Apabila pegawai memiliki kinerja yang baik maka mereka dapat mencapai 

hasil yang maksimal dan perkerjaan bisa selesai tepat waktu. Dapat diketahui 

bahwa selama ini dalam instansi pegawai dalam berkerja dipantau langsung oleh 

kasubag. Tetapi pemimpin dianggap kurang bersahabat karena tidak pernah 

melakukan pengawasan langsung terhadap pegawai sehingga pegawai merasa 

kurang diperhatikan dalam berkerja. 

Berdasarkan penjelasan diatas faktor yang menentukan apakah kinerja 

pegawai berjalan dengan baik atau tidaknya, semua itu dapat diukur dan dilihat 

salah satunya melalui gaya kepemimpinan yang diterapkan pada instansi yang 

ada, apakah pegawai tersebut merasa nyaman berkerja dalam instansi tersebut. 

Kalau mereka merasa nyaman dan puas berkerja dalam perusahaan tersebut, 

tentunya mereka akan berusaha untuk memberikan kinerja yang baik terhadap 

perusahaan tersebut. Maka dari itu seorang pemimpin harus mempunyai 

keluwesan serta perhatian dengan bawahannya, bukan hanya memberikan tugas 
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tanpa adanya perhatian terhadap bawahannya. Jika gaya kepemimpinan tersebut 

dilakukan oleh pemimpin dan bawahan merasa nyaman, maka bawahan juga akan 

memberikan sikap positif kepada instansi di dalam rangka proses pencapaian 

tujuan instansi. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis terdorong mengulas 

secara ilmiah dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Pegawai Pada Sekretariat KPU Kota Pasuruan.” 

B. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas maka dapat disusun 

rumusan permasalahan di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana gaya kepemimpinan di Sekretariat KPU Kota Pasuruan ? 

2. Bagaimana kinerja pegawai Sekretariat KPU Kota Pasuruan ? 

3. Apakah gaya kepemimpinan inisiasi struktur dan gaya kepemimpinan 

konsiderasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Sekretariat KPU 

Kota Pasuruan ? 

4. Dari gaya kepemimpinan inisiasi struktur dan gaya kepemimpinan 

konsiderasi apakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai 

di Sekretariat KPU Kota Pasuruan ? 

C. Batasan Masalah. 

Batasan masalah dalam penelitian ini menggunakan teori perilaku dari 

Negara Bagian Ohio meliputi Inisiasi Struktur dan Konsiderasi, dan kinerja 

pegawai yang diteliti adalah bagian teknis pemilu. 
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D. Tujuan Penelitian. 

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang diterapkan di 

Sekretariat KPU Kota Pasuruan. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja pegawai yang diterapkan di Sekretariat 

KPU Kota Pasuruan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan gaya kepemimpinan inisiasi 

struktur dan gaya kepemimpinan konsiderasi terhadap kinerja pegawai di 

Sekretariat KPU Kota Pasuruan. 

4. Untuk menganalisis dari gaya kepemimpinan insiasi struktur dan gaya 

kepemimpinan konsiderasi yang berpengaruh dominan terhadap kinerja 

pegawai di Sekretariat KPU Kota Pasuruan. 

E. Kegunaan Penelitian. 

Kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Instansi  

Pemimpin perlu menerapkan gaya kepemimpinan yang  sesuai  dengan  

kebutuhan  pegawai  dalam memperbaiki  kinerja  dan  produktivitas  

pegawai,  sehingga  Sekretariatan dapat meningkatkan  kinerja  terhadap  

masyarakat  sebagaimana  fungsi  Sekretariatan KPU sebagai instansi 

penyelenggara pemilu. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Dapat menjadi perbandingan dan panduan bagi penelitian selanjutnya. 

 


