
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

      Kegiatan kepemimpinan  adalah salah satu aspek yang sangat penting 

dalam proses kelangsungan siklus hidup perusahaan. Hal ini karena seorang 

pemimpin berperan sebagai alat untuk mengatur dalam kegiatan proses 

kerjasama antar manusia dalam organisasinya. Seorang pemimpin harus 

mempunyai sikap memimpin yang tegas dan penuh perhitungan akan segala  

resiko yang akan dihadapi dalam mengambil keputusan. 

      Penyelenggaraan kepemimpinan dalam mengatur suatu organisasi atau 

perusahaan hendaknya juga memperhatikan kondisi yang ada dalam sekitar 

perusahaan seperti tingkat kemampuan dan kematangan karyawan didalam 

menerima tugas-tugas atau instruksi dari pemimpin. Sebagai pemimpin yang 

mempunyai sikap bijaksana seharusnya mempunyai pertimbangan yang 

matang akan hal tersebut. Selain hal tersebut perilaku hubungan antara pihak 

pemimpin dengan karyawan bawahan harus terjalin secara erat dan terbuka. 

Bagi pihak pemimpin hal tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi kesalah 

pahaman didalam menyampaikan instruksi yang diberikan pemimpin 

tersebut. Perilaku hubungan ini oleh karyawan juga dapat dimanfaatkan bagi 

pihak bawahan sebagai alat untuk menyampaikan aspirasinya dan keluhan-

keluhan yang sedang dihadapi secara langsung terhadap instruksi-instruksi 

yang telah diberikan oleh pihak pemimpin. 
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      Bagi seorang pemimpin, proses kegiatan kepemimpinan yang sukses 

secara langsung dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan yang mereka terapkan 

kepada para bawahannya. Salah satu bentuk gaya kepemimpinan yang dapat 

diterapkan oleh seorang pimpinan adalah gaya kepemimpinan situasional. 

Gaya kepemimpinan situasional dapat mengidentifikasi level tingkat 

kematangan individu atau kelompok yang hendak dipengaruhi untuk 

selanjutnya dapat ditentukan gaya kepemimpinan yang sesuai. Kepemimpinan 

situasional menurut Hersey dan Blanchard dalam Thoha (2001:63) didasarkan 

pada saling berhubungannya jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan 

oleh pimpinan, jumlah dukungan sosioemosional yang diberikan oleh 

pimpinan serta tingkat kesiapan atau kematangan para pengikut. Hal ini karena 

tantangan yang paling berat dalam menyelenggarakan kepemimpinan adalah 

tingkat kesiapan, kematangan dan tingkat kedewasaan para karyawan 

perusahaan dalam mengikuti dan menjalankan segala instruksi yang diberikan 

oleh pihak pemimpin. Dalam hal ini seorang pemimpin harus pandai dalam 

memilih dan menyiasati tingkat kematangan bawahan pada tiap-tiap individu 

karyawan yang berbeda-beda agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

      Gaya kepemimpinan situasional ini dikembangkan berdasarkan atas situasi 

dan kondisi tingkat kematangan karyawan yang akan dipimpin. Berkenaan 

dengan gaya kepemimpinan situasional tersebut yang berkaitan dengan 

hubungan antar pimpinan dan kematangan bawahan, maka dapat dibentuk 

empat gaya dasar kepemimpinan yakni: gaya kepemimpinan instruksi, gaya 

kepemimpinan konsultasi, gaya kepemimpinan partisipasi dan gaya 
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kepemimpinan delagasi. 

      Dengan berorientasi pada konsep gaya kepemimpinan situasional milik  

Hersey dan Blanchard, maka peneliti terinspirasi untuk meneliti penerapan 

gaya kepemimpinan supervisor bagian giling pada perusahaan rokok PT. 

Mufasufu Sejati  Jaya Lestari. PT. Mufasufu Sejati Jaya Lestari bagian giling 

menggunakan karyawan dengan jumlah 1.240 karyawan perempuan yang 

rata-rata berijazah SD, SMP dan SMA. Sistem kegiatan kerja yang terdapat 

dalam bagian giling yaitu karyawan mengambil tembakau yang sudah 

dicampur di wadah dari hasil proses penguraian yang kemudian dilinting 

menjadi batangan rokok dan diserahkan ke bagian gunting untuk dirapihkan. 

Para karyawan yang dipekerjakan pada bagian ini mayoritas adalah ibu rumah 

tangga yang juga dituntut untuk mempunyai keterampilan dan kemampuan 

kerja yang tinggi. 

      Hal yang dirasakan memiliki pekerjaan paling berat adalah pada bagian 

giling, hal ini dikarenakan selain karyawan dituntut untuk mempunyai 

keterampilan dan kemampuan kerja yang tinggi karyawan juga dituntut 

bekerja dibawah tekanan target produksi perusahaan mulai dari masuk kerja 

pada pukul 06.00-14.00 sedangkan konsentrasi karyawan yang mayoritas ibu 

rumah tangga ini tidak hanya terfokus pada pekerjaannya tetapi juga pada 

kehidupan keluarganya. Melihat dari latar belakang karyawan tersebut 

Supervisor bagian giling ini harus memiliki strategi orientasi kepemimpinan 

yang tepat dalam menyiasati karyawan yang mayoritas sebagai ibu rumah 

tangga ini, walaupun begitu apapun orientasi  kepemimpinan yang diterapkan 
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oleh supervisor ini dimaksudkan agar proses kelancaran pencapaian tujuan 

perusahaan ini tidak akan mengalami hambatan seperti kurang maksimalnya 

para karyawan atau bawahan dalam melaksanakan bidang pekerjaannya.  

      Dari uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti gaya 

kepemimpinan yang ada pada PT. Mufasufu Sejati Jaya Lestari di Kabupaten 

Jombang, sehingga judul yang diangkat dalam penelitian ini adalah :                 

”Penerapan Model Harsey & Blanchard Untuk Menentukan Gaya 

Kepemimpinan Supervisor pada PT. Mufasufu Sejati  Jaya Lestari”. 

 

B. Rumusan Masalah 

      Dari uraian latar belakang permasalahan tersebut di atas maka 

permasalahan dalam penelitian adalah: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan bila dilihat dari perilaku tugas dan 

perilaku hubungan yang diterapkan pada PT. Mufasufu Sejati Jaya Lestari? 

2. Bagaimana tingkat kematangan bawahan yang ada PT. Mufasufu Sejati 

Jaya Lestari? 

3. Gaya kepemimpinan apakah yang seharusnya diterapkan pada PT. 

Mufasufu Sejati Jaya Lestari bila dilihat berdasakan dari teori Hersey dan 

Blanchard? 

C. Batasan Masalah 

      Untuk membatasi masalah agar tidak terlalu luas maka dalam penelitian 

ini penulis hanya terfokus membahas supervisor dan karyawan bagian giling 

pada PT. Mufasufu Sejati Jaya Lestari di Kabupaten Jombang. 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan bila dilihat dari perilaku tugas 

dan perilaku hubungan yang diterapkan pada PT. Mufasufu Sejati Jaya 

Lestari. 

b. Untuk mengetahui tingkat kematangan bawahan yang ada PT. 

Mufasufu Sejati Jaya Lestari. 

c. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan apakah yang seharusnya 

diterapkan pada PT. Mufasufu Sejati Jaya Lestari. 

2. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan pada tujuan penulisan tersebut, maka manfaat penelitian ini : 

a. Bagi Perusahaan dapat dijadikan sebagai masukan pada PT. Mufasufu 

Sejati Jaya Lestari dalam langkah-langkah menerapkan gaya 

kepemimpinan secara tepat. 

b. Untuk menambah dan memperluas wawasan pengetahuan tentang 

sumber daya manusia khususnya tentang kepemimpinan. 

c. Untuk menambah pengetahuan mahasiswa lain serta sebagai acuan 

untuk penelitian berikutnya. 


