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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara 

sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasikan 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 anggotanya pada pola tugas dan pengawasan yang 

merupakan penentuan tercapainya tujuan perusahaan. 

Sumber daya manusia merupakan aset penting organisasi karena 

perannya dalam implementasi strategi sangat penting yaitu sebagai subjek 

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

orang yang ada di dalam organisasi. Semua organisasi berharap mempunyai 

sumber daya berkualitas dan profesional, bagi organisasi yang memiliki hal 

tersebut akan dapat mencapai kinerja yang optimal sesuai yang diinginkan 

organisasi, baik oleh karyawan individu maupun kelompok (team work) dalam 

organisasi sehingga tujuan akan dapat tercapai dan diwujudkan. 

Organisasi maupun perusahaan membutuhkan sebuah 

kepemimpinan, tanpa kepemimpinan organisasi hanya merupakan kegalauan 

orang-orang dan mesin. Kepemimpinan adalah proses mendorong dan 

membantu orang lain untuk bekerja dengan antusias mencapai tujuan. 
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Kepemimpinan mengubah yang tadinya hanya kemungkinan menjadi 

kenyataan. Dalam arti yang luas kepemimpinan dapat digunakan setiap orang 

tidak hanya terbatas berlaku dalam suatu organisasi/perusahaan tertentu. 

Kepemimpinan adalah kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain/seni 

mempengaruhi perilaku manusia baik perorangan maupun kelompok. 

Kepemimpinan tidak harus terkait dalam suatu organisasi/perusahaan tertentu, 

melainkan kepemimpinan bisa terjadi dimana saja, asalkan seseorang 

menunjukkan kemampuannya mempengaruhi orang lain guna tercapainya 

suatu tujuan tertentu. 

Peranan kepemimpinan akan menjadi penting dan dibutuhkan untuk 

menyelaraskan berbagai macam kebutuhan dan juga untuk menciptakan 

situasi kerja yang kondusif. Disamping itu dapat mendorong para pegawai 

untuk berperilaku sesuai dengan tujuan organisasi yang ditetapkan. 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. 

Kemampuan pemimpin untuk menciptakan motivasi dan semangat 

kerja yang tinggi sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja, sehingga 

sebagai pendorong harus mempunyai kemampuan memahami orang lain, 

mengahargai anak buahnya dan punya integritas tinggi. Kepemimpinan akan 
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efektif apabila didukung  oleh kemampuan diri pemimpin tersebut ketika 

mendapati situasi dan kondisi yang berasal dari lingkungan internal maupun 

lingkungan eksternal. 

Konsep kepemimpinan berubah seiring berubahnya organisasi. 

Artinya, konteks lingkungan tempat kepemimpinan dijalankan mempengaruhi 

pendekatan apa yang paling efektif, di samping pemimpin seperti apa yang 

paling dikagumi masyarakat. Teknologi, kondisi ekonomi, kondisi tenaga 

kerja, serta nilai-nilai sosial dan budaya memainkan peranan penting. 

Pengaruh penting terhadap gaya kepemimpinan adalah pergolakan dan 

ketidakpastian. Kesulitan etika dan ekonomi, kekhawatiran badan usaha, 

globalisasi, perubahan teknologi, cara-cara kerja baru, perubahan ekspektasi 

pegawai, dan transisi social besar untuk mengubah cara memandang dan 

mempraktikkan kepemimpinan. 

Pemimpin dalam memahami berbagai masalah  yang dihadapi 

dalam mencapai tujuan diperlukan beberapa metode dan pemahaman tentang 

beberapa macam gaya kepemimpinan. Adapun gaya kepemimpinan tidak 

terlepas dari situasi yang dihadapinya, hal ini berarti bahwa efektivitas 

kepemimpinan seseorang akan sangat tergantung pada kemampuan membaca 

situasi yang dihadapi dan menyesuaikannya dengan gaya kepemimpinannya, 

sehingga dapat menjalankan fungsi–fungsi kepemimpinannya secara efektif 

dan terarah. 

Gaya merupakan cara yang digunakan pemimpin dalam 

mempengaruhi para pengikutnya. Kepemimpinan di suatu organisasi perlu 
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mengembangkan staf dan membangun iklim motivasi yang menghasilkan 

tingkat kinerja tinggi, maka pemimpin perlu memikirkan gaya 

kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

digunakan pada saat pemimpin mencoba mempengaruhi bawahannya yang 

bertujuan menyelaraskan persepsi orang lain bahwa pemimpin memiliki 

kedudukan yang penting. 

Penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 

kematangan bawahan serta berdasarkan kondisi nyata secara internal atau 

eksternal perusahaan akan menghasilkan karyawan yang berkualitas, memiliki 

karakteristik keterampilan bekerja, berwawasan pengetahuan yang luas, 

profesional, produktif dan memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mampu 

memberikan kontribusi yang berkualitas terhadap terciptanya tujuan 

perusahaan. 

Penetapan gaya kepemimpinan perlu dipertimbangkan secara baik 

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

pendapatan dari pengikut yang akan dipengaruhi dan 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. 
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Salah satu gaya kepemimpinan yang dapat diterapkan oleh seorang 

pemimpin adalah gaya kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan 

situasional dapat mengukur tingkat kematangan individu atau kelompok yang 

hendak dipengaruhi untuk selanjutnya dapat ditentukan gaya kepemimpinan 

yang sesuai. Kepemimpinan situasional merupakan gaya kepemimpinan yang 

memperhitungkan faktor kondisi, waktu dan ruang yang turut berperan dalam 

penentuan pilihan yang paling tepat. 

Kepemimpianan situasional merupakan gaya kepemimpinan yang 

diterapkan oleh seorang pemimpin yang disesuaikan dengan tingkat 

kematangan bawahan, dimana seorang pemimpin mampu memahami perilaku, 

sifat bawahannya, situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. 

Pendekatan ini mensyaratkan pemimpin untuk memiliki ketrampilan dalam 

menganalisa perilaku manusia. Selain itu kepemimpinan situasional adalah 

kepemimpinan yang dalam implikasi manajerialnya merupakan penggabungan 

dari beberapa macam gaya kepemimpinan yang ada. Dimana untuk 

memperoleh hasil kinerja yang maksimal karyawan tidak hanya diperintah 

saja tetapi perlu juga didengarkan apa saja keluhannya, perlu pula dilibatkan 

dalam setiap masalah yang ada berupa menampung saran atau pendapatnya 

sehingga dari hal tersebut karyawan merasa lebih dihargai keberadaannya. 

Selain itu diperlukan pula seorang pemimpin yang bisa dijadikan contoh dan 

tidak hanya memerintah saja. 

Kinerja di dalam suatu organisasi dilakukan oleh sumber daya 

manusia, baik unsur pimpinan maupun pekerja. Banyak sekali faktor yang 
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dapat memengaruhi sumber daya manusia dalam menjalankan kinerjanya. 

Terdapat faktor yang berasal dari dalam diri manusia sendiri maupun dari luar 

dirinya. Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. 

Kinerja merupakan suatu proses tentang bagaimana pekerjaan berlangsung 

untuk mencapai hasil kerja. Namun, hasil pekerjaan itu sendiri juga 

menunjukkan kinerja. Setiap pekerja mempunyai kemampuan berdasar pada 

pengetahuan dan keterampilan, kompetensi yang sesuai dengan pekerjaannya, 

motivasi kerja, dan kepuasan kerja. Namun, pekerja juga mempunyai 

kepribadian, sikap, dan perilaku yang dapat mempengaruhi kinerjanya. 

Kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam organisasi sangat 

berperan dalam mempengaruhi kinerja karyawan. Bagaimana pemimpin 

menjalin hubungan dengan pekerja, bagaimana mereka memberi penghargaan 

kepada pekerja yang berprestasi, bagaimana mereka mengembangkan dan 

memberdayakan pekerjanya. Hal tersebut sangat mempengaruhi kinerja 

sumber daya menusia yang menjadi bawahannya. 

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  kunci 

untuk meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan kinerja karyawan akan 

membawa kemajuan bagi organisasi untuk dapat bertahan dalam suatu 

persaingan lingkungan organisasi. Oleh karena itu, upaya-upaya untuk 

meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan manajemen yang paling 
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serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada 

didalamnya. 

UD Pambudi merupakan usaha dagang yang memproduksi kerupuk. 

Produk krupuk yang dihasilkan ada 5 macam rasa : Bandung besar, Bandung 

kecil, Orien besar, Orien kecil, dan Rambak. Usaha ini telah berdiri sejak 

tahun 1992 hingga saat ini.Usaha ini memiliki 40 karyawan tetap. 

Berdasarkan wawancara dengan pimpinan dan beberapa karyawan 

pada 28 April 2014 dari 10 orang karyawan menyatakan bahwa” pertama, 

pemimpin mengarahkan karyawan tentang apa, bagaimana dan kapan mereka 

melaksanakan pekerjaan. Kedua, Pemimpin menetapkan tujuan organisasi dan 

juga menempatkan karyawan pada bidang yang sesuai kemampuannya.  

Ketiga, Pemimpin juga memberikan laporan/merekap seluruh kegiatan 

karyawan”. Hal tersebut sesuai dengan gaya kepemimpinan orientasi tugas. 

Dari pernyataan diatas dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

Data Pertanyaan Orientasi Tugas 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Iya Tidak 

1 Apakah pemimpin mengarahkan dan memantau 

anda dalam bekerja 

9 1 

2 Apakah pemimpin menetapkan tujuan organisasi 10 - 

3 Apakah pemimpin merekap pelaksanaan kerja 

anda 

10 - 

4 Apakah pembagian kerja yang dilakukan oleh 

pemimpin sudah sesuai dengan kemampuan anda 

9 1 

5 Apakah pemimpin memberikan batas 

pelaksanaan kegiatan kepada anda 

8 2 
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Sedangkan yang mengarah pada gaya kepemimpinan berorientasi 

hubungan, 10 karyawan menyatakan bahwa: pertama, pemimpin 

memberikan kebebasan berinteraksi kepada karyawan, kedua, memberikan 

dorongan kepada karyawan berupa, mengajak berlibur seluruh karyawan agar 

mereka tidak jenuh, memberitahukan karyawan segala keputusan yang diambil 

pemimpin. Hal tersebut sesuai dengan gaya kepemimpinan orientasi 

hubungan. Dari pernyataan diatas dapat dilihat dalam bentuk tabel sebagai 

berikut: 

Tabel 1.2 

Data Pertanyaan Orientasi Hubungan 

No Pertanyaan 
Jawaban 

Iya Tidak 

1 Apakah pemimpin memperbolehkan 

berkomunikasi baik sesama karyawan maupun 

kepada pimpinan 

10 - 

2 Apakah pemimpin mengajak anda berdiskusi 

masalah pekerjaan 

2 8 

3 Apakah pemimpin memberikan motivasi kepada 

anda dalam bekerja 

10 - 

 

Menurut pernyataan diatas gaya kepemimpinan yang digambarkan 

responden mengacu pada teori Hersey dan Blanchard tentang gaya 

kepemimpinan situasional orientasi tugas dan orientasi hubungan. Jika dilihat 

dari gaya kepemimpinan berorientasi tugas, masih terdapat permasalahan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan pimpinan UD Pambudi dimana pemimpin 

belum memberikan batasan waktu yang spesifik dalam pelaksanaan pekerjaan 

kepada karyawan, sehingga beberapa karyawan dalam pencapaian target 
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produksi tidak menggunakan waktu secara efektif. Pemimpin juga kurang 

memberikan pengarahan yang spesifik tentang teknik-teknik kerja karyawan, 

sehingga kualitas kerja karyawan belum bisa maksimal. 

Jika dilihat dari gaya kepemimpinan berorientasi hubungan, 

pimpinan UD Pambudi Pimpinan jarang melibatkan karyawan untuk 

menyampaikan apa yang menjadi masukan terhadap proses jalannya produksi 

meskipun keputusan akhir ada di tangan pemimpin, padahal dalam bertukar 

pendapat pemimpin bisa memperoleh ide baru untuk kelangsungan 

perusahaan/organisasi. Pemimpin juga masih kurang dalam memberikan 

evaluasi kerja pada karyawannya, padahal secara tidak langsung memberikan 

evaluasi kerja sangat penting bagi karyawan agar mereka tahu hasil yang 

selama ini telah dikerjakan apakah sudah maksimal atau belum dengan 

demikian karyawan terpacu untuk bekerja lebih giat lagi serta pimpinan juga 

tidak selalu memberikan koreksi terhadap hasil kerja yang dicapai karyawan 

sehingga terkadang pekerjaan masih ada yang tidak tepat sasaran. 

Kinerja karyawan UD Pambudi yang dilihat dari segi kualitas, UD 

Pambudi mampu menghasilkan produk dengan ciri khas yang unik dan 

berbeda dari perusahaan lain, cita rasa yang dihasilkan bisa dipertahankan dan 

dikembangkan dari dulu hingga saat ini. Kuantitas kinerja karyawan mampu 

menghasilkan sesuai standar yang ditentukan perusahaan. Karyawan masih 

belum bisa memaksimalkan waktu penyelesaian sehingga karyawan harus 

lembur sebagai solusinya.  
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Tabel 1.3 

Data pelaksanaan kerja UD Pambudi 

No Sub bagian Program kerja 
Jumlah 

pekerja 
Realisasi 

1 Pencetakan 
- Mencetak menggunakan mesin 

- Mencetak kerupuk secara manual 

-  2 orang 

- 14 orang 

40% 

70% 

2 Perebusan 

Merebus sebanyak 4-7 wadah hasil 

pencetakan. Direbus selama 20-30 

menit. 

2 orang 40% 

3 Penataan 

Penataan ini dilakukan dengan cara 

memindahkan kerupuk yang sudah 

direbus pada tempat penjemuran. 

7 orang 90% 

4 Penjemuran 
Penjemuran dilakukan mulai jam 10 

pagi sampai jam 4 sore. 
7 orang 60% 

5 Penggorengan 

Penggorengan dalam sehari 

menghabiskan 320 liter minyak 

goreng.  

4 orang 40% 

6 Pengepakan 

Krupuk dikemas dan diberikan kepada  

pemasok. Pemasok yang ada sekitar 

100 orang.  

4 orang 90% 

Sumber : UD Pambudi kabupaten Tuban 

Dari tabel 1.1 menunjukkan bahwa kinerja karyawan UD Pambudi 

belum terealisasi dengan optimal. Pencapaiannya hanya berkisar antara 40% - 

90%. Dengan gaya kepemimpinan yang telah diterapkan oleh UD Pambudi 

dalam menjalankan suatu proses organisasi, ternyata masih ada kinerja 

pegawai yang belum maksimal, dilihat dari dalam pelaksanaan program kerja 

dari setiap subbag pada program kerjanya masih belum mencapai prosentase 

100%. Hal tersebut tentunya perlu perhatian dari seorang pimpinan, apakah 

gaya kepemimpinan yang selama ini diterapkan sudah dapat diterima dengan 

baik oleh karyawan. 
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 Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “ pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan UD 

Pambudi Tuban”. 

B. Perumusan masalah 

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat disusun rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan UD Pambudi Tuban? 

2. Bagaimana kinerja karyawan UD Pambudi Tuban? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan UD Pambudi Tuban? 

4. Diantara gaya kepemimpinan berorientasi tugas dan berorientasi 

hubungan, manakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

UDPambudi Tuban? 

C. Pembatasan obyek masalah 

 Agar pembahasan lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang hendak 

dicapai pada penelitian di UD Pambudi Tuban, maka penulis membatasi 

permasalahan dengan menggunakan variabel gaya kepemimpinan situasional 

menurut Paul Hersey dan Kennith H. Blanchard (orientasi tugas dan orientasi 

hubungan) dan  kinerja menurut teori Mathis dan Jackson (kualitas pekerjaan, 

kuantitas pekerjaan, ketepatan waktu). 

D. Tujuan penelitian 

1. Untuk mendiskripsikan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh UD 

Pambudi Tuban. 
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2. Untuk mendiskripsikan kinerja karyawan UD Pambudi Tuban. 

3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan  pada UD Pambudi Tuban. 

4. Untuk mengetahui manakah dari orientasi tugas dan orientasi hubungan 

yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan UD Pambudi 

Tuban 

E. Kegunaan penelitian 

1. Bagi perusahaan 

 Sebagai masukan atau saran dan bahan pertimbangan atau 

informasi bagi perusahaan dalam hal gaya kepemimpinan 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 atau permasalahan 

yang hampir sama. 

 


