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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan komplek seperti  

demokrafi, geografis, jenis bisnis, lingkungan bisnis, serta dampak 

globalisasi, mengharuskan oraganisasi untuk beradaptasi secara cepat dengan 

lingkungan dengan bersikap proaktif. Artinya manajemen SDM harus mampu 

mengantisipasi berbagai perkembangan yang sedang dan akan terjadi 

kemudian melakukan berbagai tindakan untuk menjawab tantangan tersebut , 

yang pada akhirnya  dapat menciptakan keunggulan korektif yang tidak 

dimiliki organisasi lainnya. Kemampuan untuk mengendalikan sumberdaya 

manusia serta faktor lain untuk mencapai tujuan organisasi merupakan usaha 

yang harus dilakukan dalam setiap organisasi, kehidupan organisasi yang 

tidak terlepas dari pemimpin dan yang dipimpin.  

Keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi adalah kewajiban 

yang harus dilakukan dalam setiap organisasi. Keberhasilan untuk mencapai 

tujuan organisasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap 

pemimpin, oleh karena itu baik praktis maupun teoritis berusaha memilih  

perilaku yang dapat menciptakan keberhasilan tersebut. Pemimpin dan 

manajer terutama pemimpin yang paling atas dan top manager merupakan 

faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu organisasi dan usaha, baik 

dalam dunia bisnis maupun pendidikan, kesehatan, perusahaan, religi, sosial 

politik, pemerintahan negara dan lain-lain. Kualitas pemimpin menentukan 
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keberhasilan lembaga atau organisasinya, sebab pemimpin dan manajer yang 

sukses adalah yang mampu mangelola organisasi dan dapat mempengaruhi 

secara konstruktif orang lain.  

Kepemimpinan dapat diberi batasan sebagai suatu proses dengan 

berbagai cara mempengaruhi orang atau sekelompok orang untuk mencapai 

tujuan bersama. Kepemimpinan berkaitan erat dengan pekerjaan yang harus 

diselesaikan dan kekompakan orang-orang yang dipimpinnya. Dalam 

lingkungan kerja peran pemimpin sangat penting dalam mempengaruhi moral 

dan kepuasan kerja. Hal tersebut menuntut seorang pemimpin harus memiliki 

ketrampilan untuk dapat bersikap dan berperilaku efektif dalam menjalankan 

tugasnya. 

Seorang pemimpin pada hakikatnya selalu dituntut untuk mengetahui 

apa kebutuhan (need), keinginan (want) dan harapan (expectation) 

bawahannya dengan mengamati mereka untuk kemudian memilih metode 

yang tepat digunakan supaya mereka mau bertindak sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Melalui gaya kepemimpinan yang dimiliki seorang 

pemimpin, ia akan mentransfer beberapa nilai seperti penekanan kelompok, 

dukungan dari orang/karyawan, toleransi terhadap resiko, kriteria pengupahan 

dan sebagainya. Beberapa cara yang dapat dipergunakan para pemimpin 

untuk memberikan motivasi agar kinerjanya meningkat antara lain 

pernghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan, informasi, penghargaan 

khusus sebagai pribadi, kompetisi, partisipasi, kebangaan dan materi. 

Selain pemimpin, karyawan juga mempunyai andil dalam 

keberhasilan organisasi. Untuk itu dibutuhkan karyawan yang mempunyai 

sifat dan sikap yang membangun dan aktif, seperti daya tanggap yang tinggi, 
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inisiatif dan kreatif, serta kepekaan beradaptasi yang kesemuanya ini dapat 

dipergunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kinerjanya. Mc.Gregor 

(dalam Koonzt, et al,:1996:98) mngemukakan tentang teori X dan Y yang 

menggambarkan hubungan gaya kepemimpinan dengan perilaku dan 

perhatian pemimpin terhadap bawahannya serta dibandingkan dengan 

perhatiannya terhadap tujuan organisasi. 

Pendapat Mc. Gregor tersebut dapat menolong untuk memberikan 

asumsi bahwa kinerja yang baik ataupun prestasi kerja tidak timbul dengan 

mudah, akan tetapi timbul secara intern pribadi dan secara ekstern dengan 

memberikan stimulus seperti komunikasi, pengendalian, motivasi dan 

kepemimpinan. Prestasi kerja atau kinerja yang baik bisa ditingkatkan melalui 

pendidikan, pengalaman dan belajar. Sedangkan secara ekstern dapat 

ditingkatkan dengan memberikan stimulus kepada aspek-aspek yang 

menyebabkan seseorang tidak mampu. Salah satu dari aspek tersebut adalah 

aspek kepemimpinan. 

Disini jelas bahwa gaya kepemimpinan dan kinerja atau prestasi kerja 

merupakan suatu sistem di mana sikap hanyalah suatu komponen saja dalam 

sistem dan sikap tersebut yang berinteraksi dengan nilai-nilai emosi, peran, 

struktur sosial dan lingkungan. Seorang pemimpin dapat dengan mudah 

menginterpretasikan kebutuhan yang ada dalam diri mereka. 

Berkaitan dengan gaya kepemimpinan dengan kinerja karyawan dalam 

suatu organisasi, maka  dalam hal ini penelitian dilakukan pada PT. Sumekar 

Sumenep yang merupakan salah satu perusahaan yang mengemban tugas 

penyedia jasa Transportasi di kabupaten Sumenep yang dapat dikatakan 

sangat berbeda dengan daerah daerah di Jawa Timur, maka kebutuhan sarana 
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transportasi laut di daerah ini sangat diperlukan terutama bagi masyarakat 

dipesisir dan pulau - pulau kecil khususnya disekitar rute Masalembu – 

Kalianget – Sapeken – Kangean. Untuk mendukung pelaksanaan tugas 

tersebut PT. Sumekar diperlukan adanya gaya kepemimpinan sesuai dengan 

struktur organisasi dan tata kerja, mengingat bidang transportasi khususnya 

bagian operasional  yang bekerja diluar kantor (di lapangan) dan jumlah 

karyawan cukup banyak yang sangat minim pengawasan dimana kinerjanya 

menjadi sorotan banyak orang.  

 Melihat begitu kompleknya tugas yang harus di emban PT. Sumekar 

Sumenep, maka peranan sumberdaya manusia menjadi pilar utama dalam 

menunjukkan visi dan misi organisasi. Seringnya pergantian pimpinan di PT. 

Sumekar Sumenep, menyebabkan suatu kondisi kerja yang berubah-ubah. 

Perbedaan gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan yang lama dan 

yang baru membawa dampak pada kinerja karyawan. Misalnya karyawan 

yang terbiasa dengan kondisi gaya kepemimpinan berorientasi tugas, maka 

sakan sangat sulit untuk secara cepat beradaptasi dengan pimpinan yang 

manerapkan perilaku dengan berorientasi dan sebaliknya.  

Hal ini tampak terlihat dari kinerja yang ditunjukkan karyawan PT.  

Sumekar Sumenep yang seolah-olah tidak tampak sebuah kepemimpian yang 

baik dalam perusahaan, hal ini ditandai dengan rendahnya kontrol dari 

seorang pemimpin, sehingga karyawan dengan seenaknya datang ke kantor 

tidak tepat waktu begitupun juga pulang tidak tepat waktu. Berdasarkan data 

yang ada pada Perusahaan Sumekar Sumenep masih terdapat indikasi bahwa 

seagian karyawan masih kurang disiplin dan masih sering tidak melaksanakan 

tugasnya. Hal ini tercermin pada daftar hadir karyawan pada Perusahaan 
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Sumekar Sumenep pada periode Desember 2009 dan Januari 2010 sebagai 

berikut : 

Tabel 1.1. 

Data Tingkat Kehadiran Karyawan Bagian Operasional  

Periode Desember 2009 dan Januari 2010 
No Bagian Jumlah % kehadiran % Ketidak Hadiran 
1 Bagian Teknik 17 82.4% 17.6% 
2 Umum dan Kepegaiwaian 6 92.9% 7.1% 
3 Bagian Keuangan 11 81.8% 18.2% 
4 Operasional Kapal 14 66.7% 33.3% 
 Rata-rata 48 80.9% 19.1% 

Sumber : Sumekar Sumenep, 2010 
 

Berdasarkan tabel tersebut nampak bahwa dari seluruh bagian rata-

rata tingkat kehadiran hanya 80.9 % dan ketidakhadiran sebesar 19.1 %. 

Tngkat ketidakhadiran tertinggi pada bagian Operasional Kapal sebesar 33.3 

%. Hal ini berarti masih belum optimalnya disiplin kerja karyawan dalam 

mengemban kewajiban menjadi tugas mereka 

Penelitian ini secara spesifik mencoba menggambarkan pengaruh gaya 

kepemimpinan yang diterapkan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan 

dalam melaksanakan tugasnya PT. Sumekar Sumenep dalam menjamin 

efektifitas dan efisiensi kerja semua karyawan, juga meningkatkan rasa 

tanggungjawab sosial serta dituntut adanya partisipasi aktif dari seluruh 

karyawan. Karyawan sebagai sumber daya manusia yang sangat penting yang 

diperlukan organisasi dalam menjalankan segala kegiatan operasionalnya. 

Pada penelitian ini yang dilalukan adalah menyoroti gaya kepemimpinan 

dalam konteks Teori Robin dan Coulter yang meliputi gaya kepemimpinan 

autokratis, demokratis dan kendali bebas di PT. Sumekar Sumenep.  
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Masalah peningkatan kinerja pegawai PT.  Sumekar Sumenep menjadi 

sangat penting karena pegawai bukan saja harus dapat melayani publik secara 

cepat dan tepat, tetapi pegawai tersebut harus dapat 

mempertanggungjawabkan seluruh aktivitasnya sehingga diperlukan 

pembinaan terhadap para pegawainya oleh atasan langsung dalam hal ini 

adalah Pimpinan PT. Sumekar Sumenep. Pembinaan pegawai dapat dilakukan 

melalui berbagai cara baik di dalam maupun di luar kedinasan. Tujuan 

utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut diperlukan kepemimpinan yang baik dalam mengelola dan 

memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya, sehingga dalam melaksanakan 

pekerjaannya dapat dilakukan secara proporsional antara kemampuan 

individu dengan tugas yang dibebankan oleh organisasi. 

Di samping itu kebutuhan pegawai berbeda antara satu dengan yang 

lainnya, dengan demikian peranan kepemimpinan adalah sangat penting 

untuk dapat menyatukan berbagai motif pegawainya agar terfokus pada 

pencapaian kinerja yang tinggi. Pendekatan teoritis yang cukup beralasan 

untuk peningkatan kinerja  pegawai PT. Sumekar Sumenep adalah 

berdasarkan pada Robbins dan Coulter (2002:406). Teori ini mengajukan 

bahwa ada tiga gaya kepemimpinan yaitu autokratis, demokratis dan lazez 

fair. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti melakukan penelitian ilmiah 

dengan judul” Pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja karyawan 

(Studi : Pada PT. Sumekar  Sumenep). 
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B. Perumusan masalah. 

Berdasarkan latar belakang, dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut : 

1) Bagaimana gaya kepemimpinan yang ada pada bagian Operasional PT. 

Sumekar  Sumenep apakah cenderung mengarah pada gaya kepemimpinan 

demokrasi, otoriter, lazez fair? 

2) Bagaimana kinerja karyawan pada bagian Operasional PT. Sumekar  

Sumenep? 

3) Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada 

bagian Operasional PT. Sumekar  Sumenep? 

 
C. Batasan masalah 

Mengingat luasnya permasalahan yang ada,supaya penulisan 

penelitian ini lebih terarah , maka penulis membatasi gaya kepemimpinan 

menurut Robbins and Coulter yang terdiri dari: demokrasi, otoriter, lazez fair 

terhadap kinerja karyawan pada bagian Operasional PT. Sumekar Sumenep. 

 
D. Tujuan  dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

a. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan pada bagian Operasional PT. 

Sumekar Sumenep 

b. Untuk mengetahui kinerja karyawan Pada bagian Operasional PT. 

Sumekar Sumenep 
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c. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan pada bagian Operasional PT. Sumekar 

Sumenep 

2. Kegunaan penelitian 

Sesuai dengan masalah penelitian sebagaimana yang telah dirumuskan di 

atas maka tujuan yang ingin dicapaialam penelitian ini adalah bermanfaat 

bagi 

a. Bagi Perusahaan 

Para pimpinan PT. sumekar sumenep bagian Operasional sebagai 

masukan dalam hal gaya kepemimpinan yang sesuai dengan situasi 

dan kondisi lapangan serta upaya-upaya yang dapat meningkatka 

kinerja karyawan. 

b. Bagi Peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan sebagai bahan 

referensi atau perbandingan bagi peneliti – peneliti yang lain untuk 

spenelitian yang lebih lanjut. 


