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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam kehidupan masyarakat, suatu organisasi formal maupun non 

formal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. Seseorang 

yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau ditunjuk 

sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lain, biasanya orang 

seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dalam menghadapi persaingan yang 

semakin kompleks serta semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi peran seorang pemimpin sangat dibutuhkan untuk mengerakan 

organisasi terutama dalam pengelolaan sumber daya manusia. 

Kemampuan untuk memberikan perhatian utama kepada sumber daya 

manusia adalah faktor yang sangat menentukan kelangsungan hidup suatu 

organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berhasil atau 

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung oleh 

keberhasilan dari individu organisasi itu sendiri dalam menjalankan tugas 

mereka. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain: 

motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, insentif, budaya kerja, komunikasi, 

jabatan, pembagian gizi karyawan, pelatihan, dan masih banyak yang lainnya. 

Semua faktor itu pasti berpengaruh, ada yang dominan ada juga yang tidak. 

Perkembangan manajemen dan kepemimpinan dalam suatu organisasi 

apapun merupakan hal penting dan perlu mendapatkan perhatian. Tanpa 



2 
 

adanya suatu manajemen dan kepemimpinan yang baik dan aspiratif, upaya 

perubahan dan optimalisasi pencapaian kinerja dan tujuan organisasi akan sulit 

dicapai dan mungkin saja tidak menghasilkan apapun. Menurut Bass yang 

dikutip oleh Anwar (2012) menyatakan bahwa kualitas dari pemimpin sering 

kali dianggap sebagai faktor terpenting yang menentukan keberhasilan atau 

kegagalan organisasi. Kepemimpinan, tidak dipungkiri, merupakan salah satu 

faktor yang terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai 

tujuannya. Bahkan dalam konteks yang lebih luas, diyakini bahwa kemajuan 

suatu bangsa dan negara sangat ditentukan oleh kepemimpinan yang dimiliki 

oleh pemimpin negara itu sendiri. 

Seorang pemimpin harus mampu menciptakan suasana yang kondusif, 

memberikan cukup perhatian, memberikan penghargaan terhadap prestasi 

kerja, menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai. Untuk 

menciptakan kondisi demikian, diperlukan adanya usaha-usaha untuk 

meningkatkan kualitas dan kinerja bagi setiap pegawai. Ini dimungkinkan bila 

terwujudnya peningkatan kinerja pegawai secara optimal. Sebab bagaimanapun 

juga tujuan sebuah instansi, salah satunya adalah untuk meningkatkan 

kesejahteraan dan kinerja pegawai. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan agar karyawan 

mampu bekerja dengan baik dan sesuai harapan adalah gaya kepemimpinan 

yang diterapkan. Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku konsisten yang 

diterapkan pemimpin melalui orang lain, yaitu pola perilaku yang diperlihatkan 

pimpinan pada saat mempengaruhi orang lain, seperti dipersepsikan orang lain. 
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Untuk itu pemimpin harus dapat memberikan model gaya kepemimpinan yang 

membuat karyawan merasa nyaman dalam melakukan pekerjaannya dalam 

perusahaan, sehingga pekerjaan yang dihasilkan berkualitas dan sesuai yang 

diharapkan. 

Pemimpin jugalah yang menentukan kemana arah bisnis, arah tujuan 

internal maupun eksternal, dan menyelaraskan asset dan keterampilan 

organisasi dengan kesempatan dan resiko yang dihadapkan pada lingkungan, 

perubahan sosial, inovasi teknologi dan bertambah ketatnya persaingan dewasa 

ini, menghadapkan pemimpin bisnis kepada tantangan yang sulit. Melalui gaya 

kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin, ia akan mentransfer 

beberapa nilai seperti penekanan kelompok dukungan dari orang-orang atau 

karyawan, toleransi terhadap resiko, criteria pengupahan dan sebagainya. 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. 

Kepemimpinan kadang kala juga diartikan sebagai pelaksanaan otoritas 

dan pembuatan keputusan. Ada juga yang mengartikan suatu inisiatif untuk 

bertindak yang menghasilkan suatu pola yang konsisten dalam rangka mencari 

jalan pemecahan dari suatu persoalan bersama. Lebih jauh lagi George R Terry 

merumuskan bahwa kepemimpinan itu adalah aktivitas untuk mempengaruhi 

orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi.   

Berkaitan dengan gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan dalam 

suatu perusahaan, dalam hal ini penelitian dilakukan pada Koperasi Serba 
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Usaha Ika Sejahtera Arta Anugrah (ISAA) yang berada di Jalan Pulung-Mlarak 

No. 49 Desa Pulung Merdiko RT. 02 RW 02 Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo. Koperasi Serba Usaha Ika Sejahtera Arta Anugrah (ISAA) adalah 

Usaha Jasa yang bergerak dibidang perbankan yang mempunyai peranan 

penting dalam melayani kepentingan dan kebutuhan masyarakat dibidang jasa 

keuangan. Usaha ini yang berdiri pada awal tahun 2010. Ide awal didirikannya 

perusahaan ini adalah dengan melihat peluang usaha untuk menghimpun dan 

penyaluran dana masyarakat di daerah sekitar yang masih sedikit dan tingginya 

minat masyarakat untuk menyimpan dananya, baik dalam bentuk tabungan, 

dan mengajukan kredit untuk tujuan modal usaha, investasi maupun untuk 

konsumsi. Selain sebagai salah satu perangkat kelengkapan otonomi daerah 

dalam bidang keuangan, keberadaanya memiliki maksud dan tujuan untuk 

membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan 

daerah di segala bidang dan meningkatkan pendapatan asli daerah dalam 

rangka meningkatkan taraf hidup rakyat.  

Koperasi Serba Usaha Ika Sejahtera Arta Anugrah (ISAA) memiliki 

karyawan yang berjumlah 36 orang. Dalam sistem organisasi perusahaan ini 

memiliki struktur organisasi diantaranya yaitu kepala koperasi, sekretaris, 

kasir, bagian pinjaman, jurnal buka dan petugas dinas lapangan. Hasil 

pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan kepala koperasi, gaya atau 

perilaku kepemimpinan yang dilaksanakan dari semua kebijakan ditentukan 

oleh pemimpin tanpa mengikutkan karyawan dalam pengambilan keputusan, 

teknik dan langkah-langkah kegiatan didikte oleh atasan dan jarang 
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memberikan kesempatan untuk timbulnya partisipasi dalam menentukan 

bagaimana metode kerja dan tujuan yang ingin dicapai, komunikasi hanya satu 

arah (kebawah) yang jarang memandang umpan balik sebagai suatu 

kesempatan untuk melatih karyawan, kepala koperasi juga memberikan 

intruksi-intruksi pada karyawan secara langsung dalam kinerjanya seperti 

membagi tugas kerja dan kerjasama setiap anggota karena karyawan wajib 

mengikuti perintah atasan. Hal tersebut menemukan bahwa gaya 

kepemimpinan yang dipakai oleh kepala koperasi KSU Ika Sejahtera Arta 

Anugrah menjurus kepada gaya kepemimpinan autokratis maka akan 

menimbulkan masalah dan dapat mengakibatkan kinerja karyawan menjadi 

menurun oleh karena gaya kepemimpinan seperti ini kepala koperasi berkuasa 

sepenuhnya terhadap program-program yang akan dibuat dan bawahan wajib 

mengikuti perintah atasan, karyawan tidak dilibatkan dalam penentuan 

kegiatan dan keputusan akibatnya bawahan menjadi tertekan terhadap 

kebijakan yang dibuat, rutinitas kerja menjadi membosankan dan bawahan 

tidak dapat mengembangkan potensi yang dimilikinya. 

Faktor lain dari kinerja karyawan, diantaranya menurunya keinginan 

karyawan untuk mencapai prestasi kerja, pengaruh yang berasal dari 

lingkungan, teman sekerja, sikap pemimpin dan juga teman sekerja yang juga 

menurun semangatnya. Penurunan kinerja karyawan pada KSU Ika Sejahtera 

Arta Anugrah Ponorogo dilihat dari lima tahun terakhir 2008 - 2012 yang 

mengindikasikan adanya penurunan kinerja yang ditunjukkan dalam 

pencapaian target kredit dari nasabah selama lima tahun yang ditetapkan KSU 



6 
 

Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo tidak tercapai bahkan rata-rata 

mengalami penurunan. Hal tersebut dapat dilihat dari gambar grafik sebagai 

berikut : 

Gambar 1.1 

Data Pencapaian Kredit Nasabah 

KSU Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo 
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   Sumber : KSU Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo 

Berdasarkan grafik 1.1 di atas menunjukkan bahwa pencapaian kredit 

dari nasabah tahun 2008 – 2012 secara keseluruhan mengalami penurunan. 

Manajemen kinerja yang diterapkan oleh KSU Ika sejahtera Arta Anugrah 

Ponorogo ternyata belum berhasil meningkatkan antusiasme karyawan untuk 

memberikan hasil karya yang lebih baik untuk organisasi yang dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan organisasi. Oleh sebab itu kepala koperasi terus 

 

2,800 

2,700               12,700 

2,600                                                       2,600 

2,500                                    2,510 

2,400                                                               2,450 

2,300                                                                                              2,370 

2,200 

2,100 

2,000 

      Th 2009     Th 2010     Th 2011     Th 2012     Th 2013   



7 
 

melakukan upaya dan mendorong agar karyawan dapat memenuhi target kerja 

perusahaan. 

Penurunan kinerja karyawan pada KSU Ika Sejahtera Arta Anugrah 

Ponorogo juga dilihat dari tiga tahun terakhir ini yang mengindikasikan adanya 

penurunan kualitas dimana ditunjukkan dengan banyaknya permasalahan 

kondisi karyawan di perusahaan. Adapun data kondisi karyawan untuk periode 

2011 – 2013 ditunjukkan tabel 1.1. 

Tabel 1.1 

Data Kondisi Karyawan 

KSU Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo 

Periode 2011-2013 

Tahun 2011 2012 2013 

Tidak mencapai kredit 

ditetapkan 

4 4 6 

Terjadi kesalahan 

pembukuan  

5 9 13 

Keterlambatan laporan 

pembukuan 

7 9 14 

Terlambat masuk 

kantor 

7 5 9 

Absensi /kehadiran 2 4 7 

Jumlah  25 31 49 

Jumlah karyawan 36 36 36 

 Sumber : Data kondisi karyawan  periode 2011-2013 

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa masih terdapat 25 kendala pada 

tahun 2011,  31 kendala pada tahun 2012 , dan 49 keluhan pada tahun 2013 
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yang dikemukakan kepala koperasi. Kendala yang dikemukakan kepala 

koperasi beraneka ragam, untuk bidang  marketing antara lain banyaknya yang 

belum mencapai hasil kredit yang ditetapkan disebabkan kurangnya 

memasarkan dan berinteraksi dengan baik dengan nasabah, untuk bidang 

operasional antara lain sering terjadi kesalahan dalam pembukan dan terlambat 

dalam laporan pembukuan yang dapat dikategorikan sebagai bentuk rendahnya 

kinerja karyawan. Akan tetapi koperasi Ika Sejahtera Arta Anugrah sebagai 

perusahaan yang berfokus untuk melayani nasabah dibidang perbankan, mutlak 

sekali diperlukan kualitas pelayanan terbaik yang diinginkan bahkan melebihi 

keinginan dan kebutuhan nasabah. 

Semua perusahaan yang bergerak dibidang Keuangan dan Perbangkan 

pasti menginginkan adanya zero-effect, yang berarti semua keinginan 

pelayanan terhadap nasabah dilakukan dengan sempurna. Akan tetapi 

berdasarkan tabel 1.1 diatas, masih saja terdapat keluhan yang disampaikan 

oleh nasabah KSU Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo, dengan kata lain 

kinerja karyawan KSU Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo belum maksimal. 

Faktor yang menentukan kinerja karyawan berjalan dengan baik atau tidaknya, 

semua dapat diukur dan dilihat salah satunya gaya kepemimpinan yang 

diterapkan pada perusahaan yang ada.  

Berdasakan latar belakang diatas, maka penulis terdorong mengulas 

secara ilmiah dalam skripsi dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Karyawan  Koperasi Serba Usaha Ika Sejahtera Arta 

Anugrah Ponorogo“. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan pada latar belakang di atas, maka 

dapatlah dirumuskan masalah utama : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan kepala koperasi yang meliputi autokratis, 

demokratis dan laissez-fire yang diterapkan pada Koperasi Serba Usaha 

Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo? 

2. Bagaimana kinerja karyawan pada Koperasi Serba Usaha Ika Sejahtera 

Arta Anugrah Ponorogo?  

3. Apakah gaya kepemimpinan yang meliputi gaya kepemimpinan autokratis, 

demokratis dan laissez-fire berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan Koperasi Serba Usaha Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo? 

4. Diantara gaya kepemimpinan autokartis, demokratis dan laissez-fire 

manakah yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan Koperasi 

Serba Usaha Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah berfungsi untuk membatasi agar tidak terlalu luas 

maka dalam penelitian ini penulis membatasi pada : 
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1. Gaya kepemimpinan yang diteliti adalah gaya kepemimpinan dari 

kepala koperasi 

2. Teori gaya kepemimpinan yang digunakan untuk membahas 

penelitian ini adalah gaya kepemimpinan dari studi lowa 

3. Kinerja karyawan yang diteliti adalah karyawan bagian marketing 

dan bagian operasional yang sudah bekerja diatas 1 tahun 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan dan kinerja karyawan Koperasi 

Serba Usaha Ika Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan Koperasi Serba Usaha Ika 

Sejahtera Arta Anugrah Ponorogo. 

3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan Koperasi Serba Usaha Ika Sejahtera Arta 

Anugrah Ponorogo. 

4. Untuk menganalisis pengaruh  dominan gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan Koperasi Serba Usaha Ika Sejahtera Arta Anugrah 

Ponorogo. 

E. Manfaat Penelitian 

Kegunaan dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi : 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan sebagai 

referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja 
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2. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penerapan gaya

kepemimpinan yang lebih efektif sehingga dapat meningkatkan kinerja

karyawan.


