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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 
Bisnis modern pada saat ini telah berkembang dengan pesat dan semakin 

maju. Dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat tersebut 

semua orang berusaha untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Begitu pula dalam 

kehidupan di perusahaan dan organisasi. Mereka berupaya untuk mencapai hasil 

yang terbaik dengan mempekerjakan tenaga kerja atau sumber daya manusia yang 

terampil. 

Dalam setiap organisasi, sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat 

penting karena tidaklah mungkin suatu organisasi dapat terbentuk tanpa adanya 

dukungan manusia. Bahkan tidak jarang berlangsungnya suatu organisasi akan 

tampak dari keterampilan dan kinerja manusia yang ada di dalam organisasi. 

(Ninawati,2002) 

Namun kemampuan dan keterampilan seseorang belum lah cukup untuk 

mencapai prestasi kerja yang baik, karena banyak faktor yang mempengaruhinya, 

salah satunya faktor motivasi. Karena motivasilah penyebab dari perilaku, andaikata 

perilaku tersebut efektif maka akibatnya adalah berupa kinerja yang tinggi (Mitchell, 

dalam Winardi, 2001). Dan setelah satu jenis motivasi yang dipandang mempunyai 

peranan dalam perilaku kerja adalah motivasi berprestasi (Ninawati,2002). 

Dengan memperhatikan keinginan, kebutuhan, dari karyawan serta apa saja 

yang dapat menjadi perangsang bagi karyawan atau anggota, maka akan dapat 

mendorong dan memotivasi karyawan atau anggota untuk terus meningkatkan 

prestasinya dan melakukan serta menyelesaikan tugas atau pekerjaanya dengan baik 

sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

Motivasi berprestasi penting karena dengan motivasi berprestasi yang tinggi 

akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitasnya dan mengarahkan 

semua kemampuan serta energi yang dimilikinya demi mencapai prestasi kerja yang 

optimal (Hasibuan, 1996). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Wijono (2000), 

ditemukan bahwa kinerja karyawan sangat dipengaruhi faktor motivasi berprestasi 

karena motivasi berprestasi berfungsi sebagai pendorong untuk menghasilkan kinerja 

yang optimal. 
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Selain itu pentingnya motivasi berprestasi juga ditunjukkan oleh penelitian 

yang dilakukan oleh Mc Clelland (As’ad, 2001) yang disebabkan adanya kebutuhan 

berprestasi yang tinggi. Namun Mc Clelland (Anoraga dan Suyati, 1995) juga 

menemukan bahwa tidak seperti di Negara maju, orang-orang di Negara berkembang 

kurang memiliki kebutuhan berprestasi. 

Motivasi berprestasi mempunyai kaitan dengan tingkah laku manusia, 

sedangkan manusia dalam berbuat dipengaruhi oleh faktor –faktor dari luar individu. 

Dimana salah satu faktor dari luar individu adalah lingkungan kerja, serta pemimpin 

dan kepemimpinannya (Wajosumidjo,1984). 

William James dari Universitas Harvard, melalui risetnya tentang motivasi 

menemukanbahwa apabila karyawan sangat termotivasi, maka mereka bekerja 

hingga 80% sampai dengan 90% dari kemampuan mereka (Winardi,2001). Selain itu 

John Atkinson , seorang Psikolog merumuskan bahwa faktor yang dapat member 

dorongan (motivasi) seseorang adalah ada tidaknya kebutuhan untuk berprestasi dari 

orang tersebut. Dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat yang 

memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang tinngi, mereka mampu mengatasi 

berbagai tantangan dalam pelaksanaan tugas atau pencapaian tujuan 

(Ranupandojo,1996). 

Dari uraian hasil penelitian mengenai motivasi berprestasi diatas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi berprestasi sangat penting bagi sebuah organisasi agar 

tujuan dan target dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan baik dan maksimal, 

dan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingginya motivasi berprestasi 

adalah gaya kepemimpinan (Wahjosumidjo,1992).  

Kepemimpinan merupakan inti dari pada manajemen karena kepemimpinan 

merupakan penggerak bagi sumber-sumber dan alat-alat manusia da alat-alat 

organisasi. Demikian pentingnya peranan kepemimpinan dalam usaha mencapai 

tujuan suatu organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa sukses atau gagalnya sebuah 

organisasi sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepemimpinan (Anoraga,2001). 

Demikian pula pada sebuah instansi atau organisasi yang mempekerjakan banyak 

orang yang tentunya mempunyai perilaku yang berbeda-beda, karenanya harus ada 

hubungan yang baik anatara pemimpin dan karyawan. 
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Dalam proses interaksi yang terjadi antara pimpinan dan bawahan, 

berlangsung proses saling mempengaruhi dimana pemimpin berupaya mempengaruhi 

bawahannya agar berperilaku sesuai dengan harapannya. Dan setiap pemimpin 

mempunyai gaya tersendiri dalam berinteraksi dan memimpin anak buahnya. Gaya 

kepemimpinan inilah yang menentukan derajat keberhasilan seorang pemimpin 

dalam kepemimpinannya (Munandar,2001). 

Ada dua gaya kepemimpinan yang pertama yaitu Kepemimpinan 

Transaksional, dimana kepemimpinan ini pemimpin berinteraksi dengan 

bawahannya melalui proses transaksi, dan yang kedua yaitu Kepemimpinan 

Transformasional, dimana interaksi antara pemimpin dan pengikutnya, pimpinan 

dengan bawahannya ditandai oleh pengaruh pimpinan untuk mengubah perilaku 

bawahannya menjadi seseorang yang merasa mampu dan mempunyai motivasi tinggi 

dan beupaya mencapai prestasi kerja yang tinggi dan bermutu. Pemimpin mengubah 

bawahannya, sehingga tujuan kelompok kerjanya dapat dicapai (Munandar,2001). 

Bass dan Avolio menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

menunjuk pada hasil yang lebih baik dibanding kepemimpinan transaksional, dan 

dapat dikatakan praktik gaya kepemimpinan transforamasional mampu membawa 

perubahan-perubahan yang lebih mendasar dan berdampak pada upaya bawahan 

dalam mempertinggi motivasi untuk melakukan upaya ekstra dalam mencapai hasil 

kerja yang lebih optimal (Mujiasih & Hadi,2003). Riyono & Zulaifah (2001) 

menyatakan dengan kepemimpinan transformasional bawahan dapat terdorong untuk 

bertindak melebihi yang diharapkan. Mereka mau berkorban dan merasa ikhlas untuk 

bekerja sehingga lebih mandiri dan lebih maju. Selain itu kebutuhan para karyawan 

diperhatikan, sehingga mereka terpacu untuk terus berprestasi. 

Jadi disini anggota sendiri merasa puas dapat bekerja dan berprestasi dengan 

baik serta kebutuhannya terpenuhi, dan pimpinan juga puas atas kerja karyawan yang 

optimal dan bersungguh-sungguh sehingga tujuan atau target yang di inginkan 

organisasi tersebut dapat dipenuhi. 

Dalam penelitian sebelumnya masih sedikit yang meneliti mengenai gaya 

kepemimpinan khususnya gaya kepemimpinan transaksional dan gaya 

kepemimpinan transformasional. Munandar & Rufus Patti Wutun menemukan dalam 

penelitian mereka bahwa karyawan dari bank-bank peringakt tinggi, mempersepsikan 
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pimpinan mereka memiliki cirri-ciri pemimpin transformasional yang lebih jelas dan 

kuat, dibandingkan dengan para karyawan dari bank dengan peringkat rendah 

(Munandar,2001). 

Menurut (Suparlan, 2005) Kepemimpinan yang transformasional merupakan 

model yang dapat dianggap tepat untuk mengatasi kompleksnya tugas polisi dalam 

masyarakat. Di samping itu, model kepemimpinan tersebut mampu membangun 

profesionalisme dalam institusi kepolisian yang tentu saja dituntut untuk memiliki 

kemampuan dan keahlian khusus baik dari dirinya maupun para anggotanya. Yaitu 

pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan secara 

konseptual dan teoritikal untuk menganalisa maupun memecahkan masalah-masalah 

sosial maupun isu-isu penting yang terjadi dalam masyarakat seperti pengungkapan 

kasus terorisme atau  yang disebut selebrity case.  

   Pada penelitian yang dilakukan oleh Bass mengenai gaya kepemimpinan 

transformasional juga menunjukkan bahwa semakin transformasional seorang 

pemimpin maka semakin efektif pula organisasi tersebut dan semakin baik pula 

hubungan antara atasan dan bawahan (Riyono & Zulaifah, 2001). Selain itu hasil 

penelitian yang dilakukan oleh (Mujiasih & Hadi, 2003) yang menliti tentang 

persepsi gaya kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan transaksional 

dan pengaruhnya terhadap upaya extra (extra effort) pegawai dinas kesehatan kota 

(DKK) Semarang, menunjukkan bahwa Praktek gaya kepemimpinan 

transformasional memberikan kontribusi yang relative besar dibandingkan praktik 

gaya kepemimpinan transaksional terhadap upaya extra pegawai. 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan diatas, dapat dilihat bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional dapat membuat organisasi menjadi efektif dan dapat 

memotivasi para bawahannya sehingga lebih berprestasi dan bekerja secara optimal. 

Pada kesempatan ini peneliti ingin melihat bagaimana hubungan antara gaya 

kepemimpinan transformasional dengan motivasi berprestasi. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk lebih memperjelas masalah yang 

sebenarnya rumusan masalah yang akan diutarakan dalam penelitian ini yaitu apakah 

ada hubungan gaya kepemimpinan transformasional dengan motivasi berprestasi. 
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C. Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui hubungan kepemimpinan transformasional dengan 

motivasi beerprestasi pada sebuah instansi ataupun di organisasi. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis 

Menambah khasanah ilmu psikologi dalam bidang psikologi industri dan 

organisasi terutama mengenai gaya kepemimpinan trnsformasional dengan 

motivasi berprestasi. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pihak 

manajemen dalam meningkatkan motivasi berprestasi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


