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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pada sebuah organisasi pemerintahan, kesuksesan atau kegagalan dalam 

pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh 

kepemimpinan, melalui kepemimpinan dan didukung oleh kapasitas organisasi 

pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik 

akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab 

keruntuhan kinerja birokrasi di Indonesia. 

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan  secara sadar, 

dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar 

yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Kenyataan lain bahwa 

organisasi merupakan system yang terdiri dari pola aktivitas kerja sama yang 

dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh sekelompok orang yang 

terinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang ditetapkan oleh 

organisasi. 

Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan menjadi salah satu pusat 

perhatian. Di lain pihak efektifitas organisasi juga berperan penting bagi 

organisasi untuk dapat bertahan hidup maupun untuk dapat berkompetisi dalam 

menghadapi perubahan yang cepat. Kepemimpinan merupakan tulang punggung 

pengembangan organisasi, karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk 

mencapai tujuan organisasi. Jika seseorang berusaha untuk mempengaruhi 
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perilaku individu yang lain maka orang tersebut perlu melakukan praktek gaya 

kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma yang digunakan seseorang pada 

saat memcoba mempengaruhi orang lain. gaya kepemimpinan yang tepat akan 

meningkatkan kinerja organisasi organisasi. Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku 

pengikut untuk mencapai tujuan, untuk mempengaruhi dan memperbaiki 

kelompok dan budaya. 

Melalui gaya kepemimpinan yang dimiliki seorang pemimpin, ia akan 

mentransfer beberapa nilai seperti penekanan kelompok dukungan dari orang-

orang/karyawan, Pada sisi lain, pegawai akan membentuk suatu persepsi subjektif 

mengenai dasar-dasar nilai yang ada dalam organisasi sesuai dengan nilai-nilai 

yang ingin disampaikan pimpinan melalui kepemimpinan. Untuk menyelaraskan 

antara nilai-nilai individu dan nilai-nilai perusahaan dibutuhkan suatu proses yang 

disebut sosialisasi. proses sosialisasi akan sempurna jika pegawai baru merasa 

senang pada pekerjaan dan organisasinya. Pendatang baru merasa diterima oleh 

rekan kerjanyasebagai orang yang dipercayai dan memiliki nilai-nilai, 

menimbulkan rasa percaya diri bahwa dia mampu mengerjakan pekerjaan secara 

sukses memahami system yang ada, tidak hanya yang berkaitan dengan tugas-

tugasnya saja, tetapi juga dengan peraturan yang ada. 

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi 

kondisi kerja, dimana akan berhubungan dengan bagaimana karyawan menerima 

suatu gaya kepemimpinan, senang atau tidak senang, suka atau tidak. Di satu sisi 



3 
 

gaya kepemimpinan tertentu dapat menyebabkan penurunan kinerja. Kinerja 

menjadi bagian penting yang dapat mempengaruhi keberadaan karyawan dalam 

perusahaan. Kinerja adalah suatu hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung 

jawab yang diberikan kepadanya.  oleh karena itu kinerja SDM adalah prestasi 

kerja atau hasil kerja baik kualitas yang dicapai SDM persatuan periode waktu 

dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Prabu, 2006:93). 

Dalam usaha untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja karyawan 

sangat diperlukan seorang pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan 

situasional, yaitu pemimpin yang selain itu mempunyai kemampuan pribadi, juga 

mampu membaca keadaan bawahannya serta lingkungan kerjanya. Dalam hal ini 

kematangan bawahan berkaitan langsung dengan gaya kepemimpinan yang tepat 

untuk diterapkan, agar pemimpin memperoleh ketaatan atau pengaruh yang 

memadai. Untuk itu pemimpin harus mampu menciptakan suasana kerja yang 

mendukung para bawahan untuk selalu berprestasi. 

Pendekatan gaya kepemimpinan untuk menjelaskan interaksi yang terjadi 

antara pemimpim dan bawahan serta anggota organisasi lainnya. Pendekatan ini 

berdasarkan asumsi bahwa kemampuan untuk memimpin dan mengikuti sangat 

bergantung pada gaya kepemimpinan. gaya kepemimpinan situasional 

menempatkan situasi yang dalam hal ini kematangan bawahan mempunyai 

pengaruh terhadap gaya  yang diterapkan pimpinan. 
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Tanpa kepemimpinan yang efektif suatu organisasi tidak akan pernah 

mampu mengaktualisasikan potensi menjadi prestasi. Kepemimpinan seharusnya 

dipersepsi sebagai suatu peluang untuk memberikan manfaat bagi banyak pihak 

dan bukan dipersepsi sebagai komoditi atau properti untuk mengeruk keuntungan 

diri sendiri melalui pemanfaatan pihak lain. Kejernihan persepsi ini sangat 

diperlukan sebagai suatu kekuatan bagi orang pemimpin untuk memahami, 

memiliki dan menetapkan secara kombinatif faktor penentu keberhasilan dalam 

mencapai tujuan organisasi. 

Keyakinan terhadap anggota akan menyangkut penilaian pimpinan kepada 

bawahan dalam hal tingkat kemampuan, kemauan, loyalitas dan tanggung jawab. 

Pada hakikatnya pengikut (bawahan) memiliki kemauan dan kemampuan untuk 

melakukan suatu pekerjaan dalam mencapai tujuan. Ini akan memberikan pilihan 

situasi bagi pemimpin dalam berkomunikasi dengan bawahan, menerima pendapat 

bawahan, memberikan wewenang. Arah komunikasi yang dilakukan pimpinan 

oleh Hersay dan Blanchard diindikasikan dalam empat gaya yaitu telling, selling, 

participation dan delegating. secara garis besar gaya kepemimpinan ini 

dikelompokkan dalam gaya yang berorientasi tugas (task oriented) dan orientasi 

hubungan ( relstionship oriented). 

Seorang pemimpin harus dapat membaca dan memahami keinginan dari 

pegawainya atau bawahannya dalam menciptakan kinerja dan rasa tanggung 

jawab atau maju mundurnya organisasi dimana pegawai tersebut bekerja.  pada 

prinsipnya kinerja pegawai terletak pada dua hal, yaitu bagaimana sikap 
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pemimpin itu pada bawahannya dan pegawai itu sendiri. konsekuensinya, antara 

kepemimpinan dan kinerja sangat erat hubungannya. 

Institusi pemerintah mempunyai peran penting dalam melaksanakan 

proses birokrasi sebagai pelayanan masyarakat. Dalam masyarakat yang semakin 

transparan dan terbuka, maka lembaga pemerintahan harus mampu meningkatkan 

fungsi pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan untuk mengantisipasi 

masyarakat yang semakin modern sehingga lembaga-lembaga pemerintahan 

dituntut selalu mengoptimalkan kualitas dan kemampuan kinerja karyawan. 

Fenomena gaya kepemimpinan di Indonesia menjadi sebuah masalah 

menarik dan berpengaruh besar dalam kehidupan politik dan bernegara. Dalam 

suatu organisasi, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalannya 

organisasi dan kelangsungan hidup organisasi. Peran kepemimpinan sangat 

strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah satu penentu 

keberhasilan dalam pencapaian misi, visi dan tujuan suatu organisasi. 

Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara (2000 : 67) “Kinerja 

(prestasi kerja) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya”. Kinerja tidak timbul dengan mudah akan tetapi 

kinerja timbul secara intern pribadi manusia sendiri dan secara ekstern dengan 

memberikan stimulus seperti komunikasi, pengendalian, motivasi, dan 

kepemimpinan. 

  Faktor-faktor kinerja terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. 

Faktor internal (disposisional) yaitu faktor yang dihubungkan dengan sifat-sifat 
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seseorang. Misalnya, kinerja seseorang disebabkan karena mempunyai 

kemampuan tinggi dan seseorang itu tipe pekerja keras, sedangkan seseorang 

mempunyai kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan 

rendah dan orang tersebut tidak memiliki upaya-upaya untuk memperbaiki 

kemampuanya. Faktor eksternal yaitu faktor-faktor   yang mempengaruhi kinerja 

seseorang yang berasal dari lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan-

tindakan rekan kerja, bawahan atau pemimpin, fasilitas kerja, dan iklim organisasi 

(A. Dale Timple dalam Mangkunegara, 2006:15). 

Pada dasarnya kinerja dapat dilakukan dengan baik apabila seorang 

pemimpin suatu organisasi mampu memberikan promosi jabatan, atau fasilitas 

lain bagi karyawan berprestasi. Pemimpin juga harus dapat ber interaksi dengan 

baik kepada karyawan dan menganggap karyawan sebagai anggota yang penting 

dalam lingkungan perusahaan dan memperlakukan karyawan dengan baik, 

sehingga bawahan merasa lebih nyaman sehingga mampu menciptakan suasana 

yang harmonis pada lingkungan kerja. 

Kepemimpinan yang ada di Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang 

dipimpin oleh seorang Camat yang membawahi 37 orang pegawai membutuhkan 

kepemimpinan yang baik sehingga Kantor Kecamatan Lowokwaru malang dapat 

menciptakan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat yang ada di wilayah 

tersebut.     

Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang merupakan suatu instansi 

pemerintahan yang bergerak di bidang jasa untuk ssmelayani masyarakat. kantor 

kecamatan ini membawahi 12 kelurahan meliputi: Kelurahan Lowokwaru, 
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Kelurahan Tasikmadu, Kelurahan Tunggulwulung, Kelurahan Tunjungsekar, 

Kelurahan Tlogomas, Kelurahan Merjosari, Kelurahan Dinoyo, Kelurahan 

Sumbersari, Kelurahan Ketawanggede, Kelurahan Tulusrejo, Kelurahan Jatimulyo 

dan Kelurahan Mojolangu. Kecamatan Lowokwaru mempunyai letak yang 

strategis yang berada di posisi barat daya kota Malang yang merupakan lokasi 

dataran tinggi, dimana ketinggiannya 460 m dari rmukaan laut. Wilayah 

Kecamatan Lowokwaru dipenuhi dengan kampus-kampus. 

Berkaitan dengan gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dalam 

suatu perusahaan, maka dalam hal ini penelitian dilakukan pada Kantor 

Kecamatan Lowokwaru Malang , dalam struktur organisasi seorang Camat di 

bantu oleh sekertaris. Fenomena yang terjadi yaitu adanya pergantian 

kepemimpinan yang sering teerjadi tanpa diketahui kapan waktunya oleh 

sekertaris. Oleh karena itu penerapan suatu gaya kepemimpinan yang dilakukan 

oleh Camat harus tepat sebab akan berpengaruh terhadap tujuan pemerintah 

semula. 
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Tabel 1.1 
 

Program Kerja Pada Kantor Kecamatan Lowokwaru 
Bulan Januari Sampai Desember 2011 

 
Skedul Kerja Target Kerja Realisasi 

 Program keluarga   
 Badan Pemberdayaan Perempuan  
 Program kesehatan reproduksi remaja 
 Program pelayanan masyarakat 
 Program ketahanan dan pemberdayaan keluarga 
 Program pelayanan, perawatan dan rehabilitasi 

kesejahteraan sosial 
 Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas 

anak dan perempuan  
 Program penguatan kelembagaan  
 Program peningkatan kualitas hidup dan 

perlindungan perempuan dan anak 
 Peningkatan peran kader  
 Program peningkatan keberdayaan masyarakat 

perdesaan Badan Pemberdayaan Masyarakat 
 Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam 

membangun desa  
 Program pembinaan anak terlantar 
 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan 

sosial 

Terlaksana 
Terlaksana 
Terlaksana 
Terlaksana 

 
Terlaksana 

 
Terlaksana 
Terlaksana 

Belum terlaksana 
Terlaksana 

 
Belum terlaksana 
Belum terlaksana 

 
Terlaksana 

 
Belum terlaksana 

Terlaksana 
 

Belum Terlaksana 
Belum Terlaksana 

Terlaksana 
Terlaksana 

 
Terlaksana 

 
Belum Terlaksana 
Belum Terlaksana 
Belum terlaksana 
Belum Terlaksana 

 
Belum terlaksana 
Belum terlaksana 

 
Terlaksana 

 
Belum terlaksana 

Terlaksana 
 

Sumber: Kantor Kecamatan Lowokwaru 

Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa para pegawai pada Kantor 

Kecamatan memiliki tugas atau pekerjaan yang cukup kompleks terkait dengan 

jaminan kesejahteraan masyarakat, namun demikian skedul kerja belum 

dilaksanakan secara maksimal. Pada sisi yang lain para pegawai dalam menyikapi 

pekerjaan lebih kepada untuk memperoleh penghasilan. Seperti yang diketahui 

bahwa kantor dinas sosial masih kekurangan tenaga profesional atau tenaga yang 

ada sekarang masih standart dan untuk mencapai kinerja yang maksimal 

pemerintah masih memerlukan pegawai yang mempunyai kemampuan yang 

profesional. 

Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang merupakan instansi pemerintah 

yang bergerak dibidang pelayanan umum, dimana dalam pelaksanaan aktivitasnya 
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instansi ini selalu berusaha memberikan dukungan atas pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat. dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut maka 

diperlukan suatu gaya kepemimpinan yang tepat sehingga aktivitas tersebut dapat 

berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. 

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan 

judul yang penulis ambil adalah “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang” 

 

B Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang pemasalahan diatas, maka perumusan masalah 

dapat disusun sebagai berikut: 

1. Bagaimana Gaya Kepemimpinan pada kantor kecamatan lowokwaru 

malang? 

2. Bagaimana kinerja pegawai pada kantor kecamatan lowokwaru malang? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan Gaya Kepemimpinan orintasi tugas 

dan orientasi hubungan terhadap kinerja pegawai pada kantor kecamatan 

lowokwaru malang ? 

 

C. Batasan Masalah 

Sesuai dengan masalah yang telah dirumusukan agar penelitian terfokus 

pada permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan dititik beratkan pada gaya 

kepemimpinan pada Kantor Kecamatan Lowokwaru Malang, berdasarkan teori 
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gaya kepemimpinan menurut Harsey dan Blanchard meliputi gaya kepemimpinan 

berorientasi tugas dan berorientasi hubungan dan kinerja pada Kantor Kecamatan 

Lowokwaru Malang. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian 

1. Untuk mengetahui gaya kepemimpinan  yang terjadi dikantor 

kecamatan lowokwaru malang. 

2. Untuk mengetahui kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Lowokwaru  

Malang. 

3. Untuk mengetahui vareabel orientasi tugas dan vareabel orientasi 

hubungan yang berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di 

Kecamatan Lowokwaru Malang. 

 

2. Manfaat penelitian 

1. Bagi Pemerintah Kecamatan Lowokwaru Malang 

Adanya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh informasi 

khususnya tentang gaya kepemimpinan yang telah dilaksanakan di 

kantor kecamatan lowokwaru malang untuk meningkatkan kinerja 

karyawan. 

2. Bagi Peneliti Lain 

Sebagai bahan referensi atau acuan ilmiah yang dapat dijadikan 
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dasar pertimbangan oleh pihak lain yang mempunyai kepentingan 

serta menaruh minat terhadap permasalahan yang dibahas dengan 

tugas yang sama. 


