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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebuah laporan yang dipublikasikan secara bebas mengenai indeks bulanan 

produksi dan tenaga kerja pada beberapa perusahaan manufaktur di Jakarta 

menemukan beberapa hal yang menarik . Laporan yang dikeluarkan oleh Badan 

Statistik Indonesia pada tahun 2001 itu mengungkapkan bahwa sejak tahun 1993 

sampai 1999, perusahaan-perusahaan tersebut tidak menambah atau mengurangi 

tenaga kerja dalam menghadapi perubahan yang terjadi dalam pasar. Hal tersebut 

menunjukan PHK (Pemutusan Hubungan Tenaga Kerja) tidak dilakukan perusahaan 

untuk mengurangi jumlah tenaga kerja dalam perusahaan. Namun, laporan tersebut 

juga mengungkapkan adanya penurunan jumlah tenaga kerja sejak tahun 1993. 

Dalam laporan tersebut dikatakan juga bahwa penurunan tersebut tidak dipengaruhi 

oleh adanya krisis ekonomi. Dengan kata lain, penurunan jumlah tenaga kerja diatas 

memperlihatkan adanya turnover yang dilakukan oleh pegawai-pegawai yang 

bekerja di dalam perusahaan tersebut. Kemudian, hasil laporan tersebut juga 

mengungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi hasil produksi dalam jangka waktu 

tahun 1993-1999. Hal ini memperhatikan telah terjadi peningkatan dan penurunan 

produktifitas dari tenaga kerja hingga akhirnya secara umum menurun setelah 

tahun1999. Rendahnya produktivitas dari tenaga kerja dapat mengakibatkan 

perusahaan merugi dan menimbulkan masalah baru bagi perusahaan. 

Gejala turnover dan rendahnya produktivitas tenaga kerja yang telah 

disebutkan diatas hanyalah sebagian kecil dari masalah yang dihadapi oleh 

perusahaan. Namun demikian, hal tersebut bisa mengakibatkan masalah yang besar 

dikemudian hari. Pada akhirnya, keluarnya pegawai dari pekerjaannya akan 

menimbulkan masalah baru untuk perusahaan. Masalah yang paling mendasar adalah 

tinggkat efektivitas perusahaan menjadi terhambat dan perusahaan akan 

membutuhkan waktu untuk mencari pegawai baru (Munandar, 2001). Bahkan tidak 

mungkin akan mengakibatkan tutupnya perusahaan. Oleh karena itu kedua hal 

tersebut mendapat perhatian dari para peneliti dan pemilik perusahaan. Ada banyak 
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faktor yang mungkin dapat mengakibatkan munculnya gejala turnover dan 

rendahnya produktivitas kerja. Salah satu kemungkinan yang paling sering diteliti 

dan dikemukakan adalah bahwa gejala turnover dan rendahnya produktivitas kerja 

muncul sebagai akibat dari tidak adanya kepuasan kerja pada pegawai. Penelitian 

terhadap kepuasan kerja menjadi penting dalam industri karena diyakini bahwa 

kepuasan kerja yang tinggi akan mendorong peningkatan produktivitas dari tenaga 

kerja yang nantinya akan meningkatlkan efektivitas perusahan secara keseluruhan. 

Studi kepuasan kerja dewasa ini menjadi perhatian yang serius dari para manajer 

perusahaan, karena berkaitan erat dengan tenaga kerja, produktivitas kerja dan 

kelangsungan hidup perusahaan yang bersangkutan (Miner, 1992). 

Menurut Munandar (2001) tidak ada satu batasan dari kepuasan kerja atau 

pekerjaan yang dirasakan paling sesuai oleh para penulis dan peneliti. Siegel dan 

Lane (1982) menerima batasan yang diberikan oleh Locke, bahwa kepuasan kerja 

adalah : “the appraisal of one’s job as attaining or allowing the attainment of one’s 

important job values, providing these values are congruent with or help fulfill one’s 

basic need”. Sedangkan menurut Robbins (1998) secara umum kepuasan kerja 

adalah sikap seseorang terhadap pekerjaannya, sikap tersebut dapat berupa sikap 

yang positif sehingga dapat meningkatkan performa kerja mereka dan akan memiliki 

efek yang positif juga pada perusahaan. Di lain sisi, ketidakpuasan kerja merupakan 

sikap yang negatif dan dapat merugikan perusahaan. Ketidakpuasan kerja akan 

menimbulkan performa kerja yang negatif dan bisa merugikan perusahaan.  

Apabila membicarakan kepuasan kerja dan ketidakpuasan kerja tentunya 

dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi dan aspek-aspek yang terdapat 

didalamnya, karena menurut Robbins (1998) mengatakan bahwa kepuasan kerja 

sebagai suatu perasaan seorang individu terhadap pekerjaannya. Oleh karena itu, 

dalam penelitian ini pendekatan kepuasan kerja yang digunakan adalah berdasarkan 

apa yang dikemukakan oleh Spector (1997). Ia mengatakan bahwa kepuasan kerja 

adalah nilai total dari kepuasan seseorang terhadap aspek-aspek dalam pekerjaan. 

Aspek-aspek tersebut adalah gaji, kesempatan untuk promosi, atasan atau pemimpin, 

tunjangan tambahan, penghargaan dari perusahaan, peraturan dan prosedur kerja, 

rekan kerja, jenis kerja, dan komunikasi dalam perusahaan (Spector, 1997). 
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Hill (2005) mengatakan bahwa beberapa hasil survei yang telah dilakukan 

diseluruh dunia mengungkapkan bahwa tingkat ketidakpuasan kerja pegawai 

semakin tinggi dan sebaliknya, tingkat kepuasan kerja pegawai semakin rendah. Hill 

juga mengatakan bahwa sebuah survei yang dilakukan oleh Chandler Hill Partner 

(2005), sebuah konsultan sumber daya manusia di Amerika Serikat, mengungkapkan 

bahwa 27% dari pegawai yang sedang bekerja dan sedang mencari pekerjaan di 

tempat lain merasa puas dengan pekerjaannya yang sekarang, sementara 73% lainnya 

merasa tidak puas dengan pekerjaannya. Survei tersebut dilakukan di Amerika 

dengan para pencari kerja, baik yang belum bekerja maupun yang berencana untuk 

meninggalkan pekerjaannya, sebagai subjek. Walaupun dilakukan di Amerika, survei 

ini dianggap bisa mewakili populasi para pekerja yang ada karena polling ini 

dilakukan melalui situs mereka sehingga asal dan kebangsaan subjek pun beragam. 

Hasil survei tersebut semakin memperjelas bahwa gejala turnover muncul sebagai 

akibat dari tidak adanya kepuasan kerja. 

Lalu sebuah poling yang dilakukan oleh JAC (Japan Agency and 

Consultancy) Indonesia, sebuah konsultan sumber daya manusia di Indonesia, 

melalui sebuah situs majalah on-line tentang bisnis dan ekonomi di Indonesia, 

mengungkapkan bahwa 80% dari 982 responden mengaku tidak puas dengan 

pekerjaan mereka (80% Karyawan Tidak Puas dengan Pekerjaan Mereka, 2005). 

Poling tersebut mungkin lebih tepat dijadikan acuan karena diadakan pada tahun 

2005 lalu. Sebelum penelitian serupa dilakukan oleh Watson Wyatt, sebuah 

konsultan sumber daya manusia di Indonesia, di tahun  2004 menyatakan bahwa 68% 

dari pegawai di Indonesia merasa puas dengan pekerjaan mereka. Namun, hanya 

19% yang merasa puas dengan besarnya kompesasi yang mereka terima dan 23% 

yang merasa puas dengan atasannya (Karyawan Indonesia Kecewa dengan 

Atasannya”, 2004). 

Dari fakta tersebut, jelas terlihat adanya hubungan antara kepuasan kerja 

dengan atasan. Mengingat perusahaan merupakan organisasi bisnis yang terdiri atas 

orang-orang, maka pimpinan seharusnya dapat menyelaraskan antara kebutuhan-

kebutuhan individu dengan kebutuhan organisasi yang dilandasi oleh hubungan 

manusiawi. Sejalan dengan itu diharapkan seorang pimpinan mampu memotivasi dan 

menciptakan kondisi awal sosial yang menguntungkan setiap karyawan sehingga 
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tercapainya kepuasan kerja karyawan yang berimplikasi pada meningkatnya 

produktivitas kerja karyawan (Robbins, 1998). 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang 

lain agar supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Bass, 2008). 

Perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan kerja. Umumnya 

kepuasan kerja dapat ditingkatkan, bila atasan bersifat ramah dan memahami, 

manawarkan pujian untuk kinerja yang baik, mendengarkan pendapat karyawan dan 

menunjukan suatu minat pribadi pada mereka (Robbins, 1998). Seorang pemimpin 

harus memiliki kecakapan atau kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu 

mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu 

untuk pencapaian suatu tujuan (Miner, 1992). 

Atasan dapat menjadi unsur yang mempengaruhi dan memunculkan 

kepuasan kerja pada bawahannya khususnya terkait dengan gaya kepemimpinan 

yaitu pada perilaku memimpin yang dipersepsikan bawahnnya (Bass, 2008). Dengan 

demikian perilaku atasan sangatlah penting untuk menunjang kinerja dan kepuasan 

kerja bawahannya. Gaya kepemimpinan berhubungan dengan efektivitas pemimpin 

(Yukl,1994). 

Yukl (1994) mengatakan bahwa ukuran yang biasa digunakan mengenai 

efektivitas pemimpin adalah sejauh mana unit organisasi dari pemimpin tersebut 

melaksanakan tugasnya secara berhasil dan mencapai tujuan-tujuannya. Didalam 

beberapa hal, ukuran-ukuran yang objektif tentang kinerja atau pencapaian tujuan 

sudah tersedia, seperti misalnya laba, peningkatan penjualan, biaya per unit dari yang 

dihasilkan, biaya dalam hubungannya dengan pengeluaran-pengeluaran yang 

dianggarkan, dan sebagainya. Di dalam hal-hal lain, penilaian subjektif mengenai 

efektifitas diperoleh dari atasan si pemimpin, teman sejawatnya, atau dari para 

bawahannya. Sikap dari para pengikut terhadap pimpinan tersebut adalah indikator 

umum lain dari efektivitas seorang pemimpin. 

Pada saat awal keluarnya teori mengenai gaya kepemimpinan, ada dua gaya 

kepemimpinan terkenal, yaitu gaya kepemimpinan autocratic atau otoriter dan gaya 

kepemimpinan democratic atau demokratis yang berasal dari studi Lowa. Selain gaya 

kepemimpinan tersebut, ada juga beberapa gaya kepemimpinan lainnya Selain gaya 

kepemimpinan tersebut, ada juga beberapa gaya kepemimpinan lainnya, misal gaya 
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kepemimpinan task-oriented dan gaya kepemimpinan relation-oriented yang berasal 

dari studi Michigan. Gaya kepemimpinan yang juga terkenal adalah gaya 

kepemimpinan berdasarkan Ohio State Leadership Studies yang dilakukan oleh para 

peneliti dari universitas tersebut pada tahun 1950an, dan kemudian terakhir direvisi 

oleh Stogdill (1963, dalam Yukl, 2010). Hasil penelitian ini dianggap penting dalam 

perkembangan teori gaya kepemimpinan karena merupakan gaya kepemimpinan 

yang mencakup beberapa perilaku yang terdapat pada gaya kepemimpinan lainnya.  

Studi ini mengungkapkan bahwa ada dua gaya kepemimpinan yang penting: 

gaya kepemimpinan initiating structure (akan disebut kemudian sebagai gaya 

kepemimpinan structure) dan gaya kepemimpinan consideration. Pemimpin yang 

mengadopsi gaya kepemimpinan structure akan lebih fokus pada proses penyelesaian 

tugas, tujuan akhir, dan hasil akhir dari sebuah tugas. Pemimpin tersebut dianggap 

juga sebagai pemimpin dengan gaya kepemimpinan autocratic atau pemimpin 

dengan dengan gaya kepemimpinan task-oriented. Sementara pemimpin yang 

mengadopsi gaya kepemimpinan consideration lebih menekankan kepada hubungan 

antara pemimpin dan bawahan. Dalam hal ini pemimpin tersebut cenderung 

partisipatif dan berorientasi kepada hubungan dengan bawahaan (relations-oriented) 

(Yukl, 1994). Penelitian ini menjadi menarik karena pernah ada penelitian mengenai 

hubungan gaya kepemimpinan structure dan consideration terhadap kepuasan kerja 

oleh Fleishman & Harris (1962) pada buruh pabrik, hasil penelitian mengemukakan 

terdapat hubungan positif antara gaya kepemimpinan consideration dengan kepuasan 

kerja.  

Studi mengenai pengaruh gaya kepemimpinan (structure dan consideration) 

terhadap kepuasan kerja ini akan dilakukan kepada anggota TNI-AU (Tentara 

Nasional Indonesia-Angkatan Udara). Alasannya karena anggota TNI AU adalah 

orang yang bekerja pada sebuah organisasi militer milik negara, yang mana dari kata 

militer kita dapat mempersepsikan bahwa gaya kepemimpinan yang digunakan 

adalah autocratic atau structure dalam studi Ohio dan task-oriented dalam studi 

Michigan.  

Dalam survey yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal 30 Desember 2011, 

sebuah survey dengan 50 responden anggota TNI AU atas pertanyaan “Apakah anda 

puas dengan gaya kepemimpinan yang digunakan oleh atasan anda?”. Terdapat hasil 
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43 responden menjawab Puas dan 7 responden menjawab tidak puas. Yang menjadi 

menarik adalah mengapa ada 7 responden yang menjawab tidak puas dengan gaya 

kepemimpinan yang diberlakukan oleh atasannya, gaya kepemimpinan seperti apa 

yang membuat para responden ini puas.  

Terdapat empat macam gaya kepemimpinan yang digunakan oleh pemimpin 

di TNI AU yang peneliti kutip dari buku Crew Resources Management (2009) 

dimana beberapa macamnya mendekati gaya kepemimpinan democratic atau 

consideration. Yang pertama adalah gaya kepemimpinan yang sifatnya instruktif 

atau sering dinamakan Boss-komando karena gaya ini dicirikan oleh komunikasi satu 

arah dimana pimpinan membatasi peran bawahan (hubungan rendah) namun 

memiliki tingkat tugas tinggi, sehingga pemimpin harus memberi tahukan mereka 

tentang apa, bagaimana, dan dimana melakukan pekerjaannya, pemecahan masalah 

dan pengambilan keputusan dilakukan pemimpin. Kedua adalah gaya kepemimpinan 

yang bersifat konsultatif, dapat disebut gaya dokter, karena gaya ini pimpinan banyak 

memberikan arahan dan masih mengambil hampir semua keputusan, pimpinan 

mengambil keputusan dan berusaha menjual gagasan keputusan kepada bawahan, 

pada saat yang sama pimpinan telah mulai membuka komunikasi dua arah dengan 

menyimak bawahannya, sekalipun pemecahan masalah dan pengambilan keputusan 

masih dilakukan oleh pimpinan. Yang ketiga adalah gaya kepemimpinan partisipatif, 

dapat dinamakan sebagai gaya konsultan, karena pimpinan mengikut sertakan 

bawahan dalam pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, dengan gaya ini 

pimpinan dan bawahan bertukar pikiran dalam pemecahan masalah dan pengambilan 

keputusan, disamping itu, komunikasi dua arah ditingkatkan dan pimpinan lebih 

banyak mendengarkan aktif, pimpinan tidak lagi memberikan instruksi yang rinci. 

Yang terakhir adalah gaya kepemimpinan yang sifatnya mendelegasikan, pimpinan 

dan bawahan hanya mendiskusikan batasan masalah bersama-sama, sehingga 

tercapai kesepakatan, selanjutnya proses pengambilan keputusan didelegasikan 

kepada bawahan, dengan gaya ini pimpinan memberi kesempatan bagi bawahannya 

melaksanakan tugas. 

Gaya kepemimpinan pertama yang memiliki kesamaan dengan gaya 

kepemimpinan Structure dimana pemimpin menstruktur dan menentukan apa yang 

harus dikerjakan oleh bawahannya. Lalu gaya kepemimpinan kedua, ketiga dan 
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keempat sesuai dengan gaya kepemimpinan consideration karena mengutamakan 

hubungan dengan bawahan. Terlihat ada hubungan antara gaya kepemimpinan yang 

digunakan oleh pimpinan TNI AU dengan gaya kepemimpinan oleh Studi Ohio.  

Seperti yang sudah dijelaskan, kepuasan kerja menjadi faktor yang penting 

dalam perkembangan organisasi. Kepuasan kerja sendiri dipengaruhi oleh banyak 

faktor, salah satu faktor yang penting adalah atasan. Persepsi bawahan terhadap gaya 

kepemimpinan atasannya menjadi penting dan hal tersebut menjadi fokus utama 

dalam penelitian ini. 

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan teori Personal-Behavior dari 

studi Ohio dengan gaya kepemimpinan structure dan gaya kepemimpinan 

consideration sebagai fokus utama dan subjek penelitian anggota TNI AU. Hal ini 

disebabkan karena gaya kepemimpinan consideration dan gaya kepemimpinan 

structure sudah meliputi gaya kepemimpinan autocratic dan democratic serta 

mencangkup konsep task-oriented dan relationship-oriented  dari studi Michigan 

(Yukl, 1994). 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana hubungan dari gaya kepemimpinan (Structure dan Consideration) 

terhadap kepuasan kerja pada anggota TNI AU Abd. Saleh Malang?. 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana hubungan antara 

gaya kepemimpinan (structure dan consideration) terhadap kepuasan kerja pada 

anggota TNI AU. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Teoritis 

Penelitian ini diharapkan bisa menambah literatur dan pengetahuan 

mengenai hubungan gaya kepemimpinan atasan terhadap kepuasan kerja 

bawahan, terutama mengenai gaya kepemimpinan yang berasal dari studi 
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Ohio yaitu gaya kepemimpinan Structure dan gaya kepemimpinan 

Consideration.  

2. Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan mengenai gaya 

kepemimpinan atasan yang lebih efektif untuk menimbulkan kepuasan kerja 

pada anggota TNI AU sehingga jalannya perusahaan diharapkan semakin 

lancar, terutama yang berkaitan dengan hubungan atasan dan bawahan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


