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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang 

dipergunakan oleh seseorang pada saat orang tersebut mencoba 

mempengaruhi perilaku orang lain. Gaya kepemimpinan banyak 

mempengaruhi keberhasilan seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

perilaku bawahannya. Kepemimpinan di suatu organisasi perlu 

mengembangkan staf dan membangun iklim motivasi yang menghasilkan 

tingkat kinerja yang tinggi, sehingga pemimpin perlu memikirkan gaya 

kepemimpinannya. 

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin diduga akan sangat 

mempengaruhi kondisi kerja, dimana akan berhubungan dengan 

bagaimana karyawan menerima suatu gaya kepemimpinan, senang atau 

tidak, suka atau tidak. Di satu sisi gaya kepemimpinan tertentu diduga 

dapat menyebabkan peningkatan kinerja disisi lain dapat menyebabkan 

penurunan kinerja. Suatu perilaku seseorang individu ketika melakukan 

kegiatan pengarahan suatu group ke arah pencapaian tertentu. Teori gaya 

kepemimpinan menurut study Ohio State University dalam Thoha 

(2012:279). 

Ada dua dimensi kepemimpinan yang muncul bila ditinjau dari sisi 

kepemimpinanyaitu Initiating structure (Struktur  inisiatif) dan 

consideration (perhatian). Struktur  inisiatif merupakan perilaku pemimpin 
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di dalam menentukan hubungan kerja antara dirinya dengan yang 

dipimpin, dan usahanya di dalam menciptakan pola organisasi, mematuhi 

aturan dan prosedur kerja yang jelas. Sedangkan perhatian  menyangkut 

perilaku yang menunjukkan persahabatan, kepercayaan timbal balik, saling 

menghormati, kehangatan, dan hubungan antara pemimpin dan pengikut.  

Ditinjau dari initiating structure meliputi  mengkoordinasi 

bawahan secara ketat, dapat dilihat pada Hotel Surya Kediri supervisor 

kurang memberi penjelasan terkait tugas karyawan dan kurang 

mengkoordinasi dan mengarahkan karyawannya sehingga karyawan sering 

melakukan kesalahan pada saat bekerja. Selanjutnya pemimpin meminta  

bawahan untuk mematuhi peraturan kerja, supervisor meminta karyawan 

untuk mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan  misalnya memakai 

seragam sesuai jadwalnya, hadir di tempat kerja sesuai dengan waktu yang 

telah ditentukan dan wajib mengikuti kegiatan-kegiatan yang diadakan 

pada Hotel Surya Kediri.  

Dimensi initiating structure, di atas menunjukkan ketika 

supervisior  kurang mengatur karyawan, hal ini dapat menghambat 

karyawan untuk meningkatkan kinerjanya maupun meningkatkan citra 

positif perusahaan karena cara-cara perilaku pemimpin dalam 

mengarahkan bawahannya belum maksimal. Jadi, pemimpin harus bisa 

mengarahkan atau mengatur bawahannya karena kepemimpinan 

mempengaruhi aktivitas-aktivitas karyawan yang diorganisasi ke arah 

pencapaian tujuan. 
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Ditinjau dari consideration meliputi kesediaan waktu untuk 

mendengarkan keluhan bawahan dan  berdiskusi permasalahan yang 

dihadapi bawahan, dapat dilihat pada Hotel Surya Kediri ketika karyawan 

yang sedang ada masalah, supervisor jarang dapat meluangkan waktu 

untuk mendengarkan keluhan dari karyawan. Berdasarkan pengamatan 

secara langsung, pemimpin memperlakukan bawahan dengan cara yang 

sama. Semua karyawan menerima hak dan kewajibannya secara sama, 

seperti menerima gaji setiap bulannya, mendapat bonus maupun 

tunjangan-tunjangan dari atasan.  

 Rasa persahabatan dengan bawahan pada Hotel Surya Kediri 

belum terpenuhi secara keseluruhan, disini pemimpin kurang akrab dengan 

bawahan dan karyawan kurang berinteraksi dengan atasan. Hal ini 

seharusnya tidak terjadi karena dapat menghambat kerja karyawan. Jika 

komunikasi antara atasan dan karyawan tidak berjalan dengan baik maka 

kelancaran terhadap suatu organisasi juga akan terhambat. 

Dimensi consideration di atas menunjukkan bagaimana  hubungan 

atasan dengan bawahan  kurang akrab, karyawan juga merasa tidak 

diperhatikan ketika ada masalah, pemimpin juga jarang untuk 

mendengarkan keluhan karyawannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa 

karyawan kurang mendapat perhatian. Oleh karena itu, seorang pemimpin 

harus dapat berkomunikasi dengan bawahannya juga dengan atasannya. 

Komunikasi yang baik akan menolong menciptakan rasa kebersamaan 

dalam satu kelompok atau organisasi. 
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Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh pegawai atau perilaku 

nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya dalam organisasi. Kinerja 

pegawai merupakan suatu hal yang sangat pentig dalam usaha organanisasi 

mencapai tujuannya, sehingga berbagai kegiatan harus dilakukan 

organisasi atau perusahaan tersebut untuk meningkatkannya (Hariandja : 

2008). 

Menurut Mathis and jackson  (2002:78), kinerja dapat dilihat dari 

segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kuantitas yaitu bekerja 

sesuai target dalam suatu periode yang ditentukan atau jumlah aktivitas 

yang dapat diselesaiakan sesuai target yang telah ditentukan. Dapat dilihat 

pada bagian floor section, yang bertugas membersihkan dan menyiapkan 

kamar. Karyawan sudah mampu membersihkan dan menyiapkan kamar 

sesuai  yang diminta oleh pihak hotel 8 kamar per karyawan. Pada bagian 

laundry and dry cleaning section, orangyang bertanggung jawab atas 

semua cucian pengunjung hotel yang dikirimkan kepadanya. Karyawan 

sudah mampu mencuci semua cucian pengunjung hotel yang menjadi 

tanggung jawabnya dalam waktu jam kerja. Pada bagian Public area 

section karyawan sudah mampu menyelesaikan pekerjaannya sesuai yang 

ditugaskan oleh pihak hotel. 

Kualitas yaitu menekankan pada mutu kerja yang dihasilkan sesuai 

standart dari perusahaan. Dapat dilihat ada beberapakaryawan belum 

mampu melayani para tamu dengan baik. Seperti pada bagian 

housekeeping. Masih ada  pengunjung hotel yang komplainyakni pada 
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bagian public area section, laundry and dry cleaning section and floor 

section. Karyawan Public area sectionkurang memelihara keindahan area  

di area-area umum seperti lobby, tempat parkir dan tempat umum lainnya 

yang kurang terjaga kebersihannya. 

Bagian  laundry and dry cleaning section adalah orang yang 

bertanggung jawab atas semua cucian yang dikirimkan kepadanya. Masih 

ada cucian tamu hotel yang kurang bersih. Pada bagian floor section dalam 

membersihkan dan menyiapkan kamar,ada karyawan yang kurang 

memperhatikan kebersihan kamar seperti masih ada sampah yang 

tertinggal dikamar dan penataan kamar yang kurang rapi, hal ini 

menunjukkan bahwa kualitas kerja karyawan hotel belum baik. Pernyataan 

ini di dukung oleh fenomena mengenai keluhan pengunjung hotel terhadap 

pelayanan karyawan bagian housekeeping yang dijelaskan dalam tabel 1.1  
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Tabel 1.1 

Data Keluhan Tamu Bagian Housekeeping Hotel Surya Kediri 

Tahun 2012-2013 

Bulan Jumlah Tamu Jumlah Keluhan 

Februari 386 7 

Maret 392 8 

April 401 9 

Mei 411 10 

Juni 366 7 

Juli 425 11 

Agustus 403 11 

September 376 6 

Oktober 356 8 

November 382 7 

Desember 390 6 

Januari 371 9 

Jumlah Total keluhan 4659 99 

Sumber: Bagian  personalia Hotel Surya Kediri 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah keluhan tamu 

setiap bulannya  masih banyak. Keadaan ini menunjukan bahwa pelayanan 

bagian housekeeping masih rendah. Hal ini dikarenakan pemimpin masih 

kurang mengkoordinasi tugas dan kurangnya komunikasi dengan 

karyawan. 



7 
 

Ketepatan waktu yaitu dapat menyelesaikan tugas sesuai waktu 

yang di tentukan.Pada floor section dalam hal ini karyawan mampu 

membersihkan atau menyiapkan kamar dengan tepat waktu pukul 12.00 

sehingga pengunjung hotel tidak menunggu lama. Pada bagian laundry 

and dry cleaning section pelayanan pencucian pakaian tamu dimana 

cucian diserahkan oleh petugas sebelum pukul 10.00 pagi dan 

dikembalikan pada pukul 18.00 pada hari yang sama.  

Dalam hal ini, karyawan mampu menyelesaikan tugasnya dengan 

waktu yang telah di tentukan oleh pihak hotel. Pada bagian public area 

section karyawan mampu membersihkan area lobby dan area umum 

lainnya seperti membersihkan lantai, membersihkan jedela, mengosongkan 

tempat sampah di area taman dan menjaga kondisi seluruh area umum 

tetap bersih dengan tepat waktu. 

Berdasarkan uraian dan penjelasan latar belakang diatas, maka 

peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan terhadap Kinerja Karyawan Hotel Surya Kediri”. 

B. Pembatasan Masalah 

Gaya kepemimpinan dalam penelitian ini dibatasi pembahasannya 

berdasarkan gaya kepemimpinan hasil studi dari Ohio State University 

dalam Thoha (2012:279)  dan kinerja dibatasi pembahasannya hanya pada 

kinerja karyawan yang bermasa kerja dari mathis dan jackson (2002:78). 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, perumusan masalah dalam 

penelitian sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan bila dilihat dari initiating structure 

dan consideration pada Hotel Surya Kediri? 

2. Bagaimana tingkat kinerja karyawan pada Hotel Surya Kediri? 

3. Apakah gaya kepemimpinan bila dilihat dari initiating structure dan 

consideration berpengaruh signifikan  terhadap kinerja karyawan 

Hotel Surya  Kediri? 

4. Diantara gaya kepemimpinan initiating structure dan consideration 

manakah yang lebih berpengaruh terhadap kinerja karyawan di Hotel 

Surya  Kediri? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah 

diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini antara lain : 

1. Untuk mendeskripsikan  bagaimana gaya kepemimpinan bila dilihat 

dari initiating structure dan consideration pada Hotel Surya Kediri. 

2. Untuk mendeskripsikan tingkat kinerja karyawan pada Hotel Surya 

Kediri. 

3. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan bila dilihat dari 

initiating structure dan consideration terhadap kinerja karyawan Hotel 

Surya Kediri. 
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4. Untuk menganalisis gaya kepemimpinan (initiating structure dan 

consideration) apakah yang paling berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di Hotel Surya  Kediri. 

E. Manfaat Penulisan 

1. Bagi objek yang diteliti 

Diharapkan penelitian yang dilakukan dapat memberikan 

informasi/masukan kepada karyawan Hotel Surya Kediri agar 

kinerjannya lebih baik lagi. 

2. Bagi peneliti lain 

Dapat dijadikan sebagai refrensi dalam pembuatan karya ilmiah dan 

dalam melakukan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


