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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat individual. 

Setiap individu akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai 

dengan sistem nilai-nilai yang berlaku pada dirinya.. Semakin banyak aspek 

dalam pekerjaan yang sesuai dengan keinginan individu tersebut maka 

semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya dan sebaliknya. Individu 

dengan kepuasan kerja diharapkan akan mengeluarkan seluruh kemampuan 

dan energi yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan, sehingga dapat 

menghasilkan kinerja yang optimal bagi perusahaan. Kepuasan kerja karyawan 

dipengaruhi oleh karakteristik individu, karakteristik pekerjaan dan 

karakteristik organisasi.  

Kondisi kerja yang aman, serta didukung rekan kerja yang dapat diajak 

untuk bekerjasama dalam berbagai aktifitas merupakan keinginan dari setiap 

karyawan / pegawai di suatu instansi/organisasi. Dengan situasi semacam itu 

diharapkan para karyawan dapat bekerja secara maksimal dan senang terhadap 

pekerjaan yang dilakukannya. Kepuasan kerja merupakan cerminan dari 

perasaan orang/ karyawan terhadap pekerjaannya. Pegawai/karyawan tidak 

hanya secara formalitas bekerja dikantor, tetapi harus mampu merasakan dan 

menikmati pekerjaannya, sehingga ia tidak akan merasa bosan dan lebih tekun 



 2

dalam beraktifitas. Para karyawan akan lebih senang dalam bekerja apabila 

didukung oleh berbagai situasi yang kondusif, sehingga dapat 

mengembangkan keterampilan yang dimilikinya. 

Dalam bekerja diperlukan adanya kerjasama antara pimpinan dan 

bawahan, sehingga terjalin hubungan yang harmonis dan tercipta koordinasi 

yang baik. Salah satu tugas yang harus dilakukan seorang pimpinan adalah  

menjadi kreator (pencipta) dan motivator (pendorong) bagi bawahannya 

dengan menciptakan suasana dan kepuasan kerja yang dapat memacu 

peningkatan prestasi bawahannya. Di samping itu seorang pemimpin harus 

memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhi untuk 

bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi. 

Dalam organisasi publik, bawahan bekerja akan sangat tergantung pada 

pimpinan. Bila pimpinan tidak memiliki kemampuan memimpin, maka tugas 

tugas yang sangat kompleks tidak dapat dikerjakan dengan baik. Apabila 

pimpinan mampu melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sangat 

mungkin organisasi tersebut dapat mencapai sasarannya. Suatu organisasi 

membutuhkan pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan 

mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Jadi, seorang 

pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin 

apabila ia dapat memberi pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke 

arah tujuan organisasi.  

Peran kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi 

pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif 
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yang mendorong manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait 

dengan kepemimpinan Pimpinan perlu melakukan pembinaan yang sungguh-

sungguh terhadap karyawan agar dapat menimbulkan kepuasan dan komitmen 

organisasi sehinga pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja yang tinggi  Hal 

ini membawa konsekuensi bahwa setiap pimpinan berkewajiban memberikan 

perhatian yang sungguh-sungguh untuk membina, menggerakkan, 

mengarahkan semua potensi karyawan dilingkungannya agar terwujud volume 

dan beban kerja yang terarah pada tujuan (M. Thoha, 2001).  

Organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuan serta mampu 

memenuhi tanggungjawab sosialnya akan sangat tergantung pada para 

pimpinan. Bila pimpinan mampu melaksanakan dengan baik, sangat mungkin 

organisasi tersebut akan mencapai sasarannya. Suatu organisasi membutuhkan 

pemimpin yang efektif, yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku 

anggotanya atau anak buah. Jadi, seorang pemimpin atau kepala suatu 

organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia dapat mempunyai 

pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya kearah pencapaian tujuan 

organisasi.  

Tiap pemimpin memiliki gaya  kepemimpinan yang berbeda antara 

yang satu dengan yang lain dan tidak harus gaya yang satu lebih buruk dari 

pada gaya kepemimpinan yang lain. Ada tiga gaya kepemimpinan yaitu gaya 

kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan partisipatif dan gaya 

kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan yang baik adalah tergantung 

pada situasi dan individu yang dihadapi. Jadi tidak berarti gaya kepemimpinan 
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yang terbaik adalah kepemimpinan dengan gaya partisipatif. Pemimpin harus 

bisa menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan keadaaan yang sedang 

dihadapinya. Ketika pemimpin harus bersikap tegas, maka pemimpin bisa saja 

bersikap otoriter. Oleh karena itu perlu cara-cara untuk memodifikasi perilaku 

agar perilaku yang ada sesuai dengan keinginan dan kebutuhan organisasi. 

Cara-cara yang digunakan untuk memodifikasi perilaku tetap 

memperhitungkan harkat dan martabat manusia yang harus selalu diakui dan 

dihormati, cara-cara tersebut ditempuh dengan “gaya” yang manusiawi pula 

Diantara beberapa gaya kepemimpinan, terdapat satu gaya 

kepemimpinan yang sangat menarik untuk diteliti yaitu gaya kepemimpinan 

situasional yang dikembangkan  oleh Hersey dan Blanchard (1982:99). Karena 

pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini selalu menyesuaikan /beradaptasi 

dengan kematangan bawahan dan lingkungan kerjanya. Gaya kepemimpinan 

berdasarkan pendekatan situasional menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

yang paling sesuai tergantung pada situasi di mana pemimpin bekerja. 

Pendekatan situasional berfokus pada karakteristik kematangan bawahan 

sebagai kunci pokok situasi yang menentukan keefektifan perilaku seorang 

pemimpin. Bawahan memiliki tingkat kesiapan dan kematangan yang berbeda-

beda sehingga pemimpin harus menyesuaikan gaya kepemimpinannya agar 

sesuai dengan situasi kesiapan dan kematangan bawahan. 

Gaya kepemimpinan Perilaku pimpinan pada Dinas Kanpora 

Kabupaten Probolinggo mengarah pada pada orientasi hubungan dimana setiap 

keputusan penting yang akan diambil senantiasa mempertimbangkan masukan 



 5

dari para staf yang dianggap mampu memberikan solusi terbaik dalam upaya 

pelaksanaan program dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Setiap karyawan menginginkan kepuasan dalam setiap pekerjaannya, 

karena kepuasan terbukti mempunyai manfaat yang besar bagi individu 

maupun perusahaan. Salah satu alasan mengenai pentingnya meningkatkan 

kepuasan karyawan dikarenakan adanya presepsi karyawan yang beda pada 

pekerjaan mereka. Bagi karyawan yang selama ini merasa termotivasi dengan 

pekerjaanya, tidak akan menjadi masalah bagi perusahaan karena mereka akan 

menunjukkan sikap dan kinerja yang lebih baik. Namun beda halnya dengan 

karyawan yang masih belum merasa nyaman dalam bekerja respon karyawan 

yang memandang pekerjaan mereka sebagai paksaan, atau sebenarnya tidak 

tertarik kepada pekerjaan. 

Salah satu indikasi dari adanya kepuasan kerja karyawan yang tinggi 

dapat juga ditunjukkan dari sikap atau loyalitas karyawan pada lembaga, hal 

ini akan menyangkut mengenai cara pandang karyawan pada pekerjaannya. 

Karyawan yang memiliki kepuasan yang tinggi akan menunjukkan semangat 

kerja yang tinggi, mempunyai disiplin kerja yang tinggi serta berusaha 

bersikap profesional dengan apa yang menjadi tugas mereka. Berdasarkan data 

yang ada pada Kantor Kanpora Probolinggo masih terdapat indikasi bahwa 

masih ada karyawan yang kurang disiplin dalam melaksanakan tugasnya, 

artinya para pegawai datang kurang tepat waktu, menyelesaikan tugas sering 

tertunda. Hal ini tercermin pada tingkat kehadiran staff dan karyawan pada 

apel pagi dan siang yang menunjukkan tingkat kehadiran 95 %  
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Tingkat kehadiran tersebut mengindikasikan adanya penurunan 

komitmen dari karyawa pada perusahaan. Fenomena penurunan komitmen dari 

karyawan tersebut ditengarai karena adanya ketidakpuasan terhadap tugas dan 

tanggung jawab yang telah di bebankan kepada karyawan dan juga diantara 

rekan kerja kurang saling mendukung satu sama lain sehingga karyawan 

banyak yang mangkir di waktu kerja mengingat suasana kerja yang sudah 

tidak lagi kondusif. 

Berdasarkan pemikiran di atas, maka tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan mengangkat judul “ Pengaruh Gaya Kepeimpinan Pemimpin 

Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Dinas Kanpora Probolinggo . 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat 

disampaikan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan situasional berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan kerja Pegawai Dinas Kanpora Probolinggo?. 

2. Variabel manakah dalam konsep gaya kepemimpinan situasional yang 

paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja Pegawai Dinas Kanpora 

Probolinggo 

C. Batasan Masalah 

Pembatasan masalah yang dimaksudkan untuk memperoleh 

pemahaman dari penelitian agar lebih jelas dan terarah serta tidak 

menyimpang dari permasalahan yang ada. Maka penulis membatasi masalah 

pada gaya kepemimpinan Situsasional berdasarkan teori  Hersey dan 

Blanchard yang mengambil sampel penelitian di Kantor Dinas Kanpora 

Probolinggo 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian. 

a) Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan situasional 

berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja Pegawai Dinas 

Kanpora Probolinggo?. 

b) Untuk mengetahui Variabel dalam konsep gaya kepemimpinan 

situasional yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja Pegawai 

Dinas Kanpora Probolinggo 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Lembaga 

Hasil penelitian dapat dijadikan pertimbangan untuk menetapkan 

gaya kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan pada Dinas 

Kanpora Probolinggo. 

b. Bagi peneliti lain 

1. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

dan wawasan bagi pihak yang membacanya. 

2. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk 

melakukan penelitian serupa 

 

 

 

 

 


