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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Sumber daya manusia memegang peranan penting sebagai sumber 

daya yang mempunyai peranan sentral, dibandingkan sumber daya non 

manusia yang lebih mudah didapatkan, diatur dan dikendalikan oleh 

perusahaan. Perkembangan kehidupan organisasi perusahaan dapat dicapai 

apabila ada keselarasan antara kepemimpinan, bakat, pendidikan karyawan 

dan jenis pekerjaan yang dilakukan, hal ini akan berpengaruh pada 

produktivitas kerja karyawan, serta pencapaian tujuan perusahaan secara baik. 

Kepemimpina n sejak lama telah ada dan merupakan elemen penting 

dalam suatu organisasi baik formal maupun informal.  Pemimpin perlu 

melakukan fungsinya secara proporsional agar pencapaian tujuan kelompok 

terjamin. Disamping itu pemahaman terhadap berbagai aspek kepemimpinan 

serta kebutuhan manusia termasuk bawahan penting sekali bagi seorang 

pemimpin, karena hal tersebut berkaitan sekali dengan motivasi. Dengan 

memahami kebutuhan bawahan, maka seorang pemimpin akan dapat 

menentukan cara yang tepat untuk dipakai dalam memotivasi bawahannya 

untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga akhirnya harus disadari bahwa 

peranan kepemimpinan dalam suatu organisasi sangatlah penting. 

Hakekat kepemimpinan adalah membangkitkan motivasi atau 

semangat orang lain dengan jalan memberikan inspirasi kepada orang lain.  
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Dengan orientasi kepemimpinan yang mampu mengarahkan, membimbing 

para bawahan dengan baik dalam mensukseskan tujuan organisasi dituntut 

untuk mendukung usaha mempertahankan eksistensi perusahaan. 

Salah satu bentuk kepemimpinan yang diyakini dapat mengimbangi 

pola pikir dan refleksi paradigma-paradigma baru dalam arus globalisasi 

dirumuskan sebagai kepemimpinan transformasional. Bentuk kepemimpinan 

yang diperkenalkan oleh Burn dalam Rumtini (2001:1) mengkontraskan 

dengan kepemimpinan transaksional, dewasa ini mengemuka kembali seiring 

dengan perubahan-perubahan yang cepat, kompleks, dan canggih dalam 

kehidupan manusia. Kepemimpinan transformasional berdasarkan kekayaan 

konseptual melalui karisma, konsideran individual, dan stimulasi intelektual 

diyakini akan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran yang mengandung 

jangkauan kedepan, azas kedemokrasian, dan ketransparanan di dalam 

keorganisasian. 

Ada banyak definisi mengenai kepemimpinan, tergantung dari 

perspektif mana yang digunakan.  Ada beberapa definisi kepemimpinan, 

“kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi sekelompok 

anggota agar bekerja mencapai tujuan dan sasaran” (Robbins dalam Nasution, 

2001:149) “Kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi 

motivasi atau kompetensi individu-individu lainnya dalam suatu kelompok” 

(Gibson dalam Nasution, 2001:149). 

Definisi-definisi di atas pada hakekatnya mengandung kesamaan, 

dimana konsep dasarnya berkaitan dengan penerapannya dalam Total Quality 
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Management, yaitu membangkitkan motivasi atau semangat orang lain dengan 

jalan memberikan inspirasi kepada orang lain. Orientasi kepemimpinan yang 

mampu mengarahkan, membimbing para pegawai bawahan dengan baik 

dalam mensukseskan tujuan organisasi di tuntut untuk mendukung usaha 

mempertahankan eksistensi perusahaan. 

Banyak perusahaan meyakini bahwa mereka sudah menyelenggarakan 

hubungan industrial secara baik. Namun sedikit dari mereka yang benar-benar 

mengetahui apa yang dipikirkan karyawan. Untuk mengetahui apa yang 

dipikirkan karyawan mengenai perusahaan pemimpin perlu mengadakan 

komunikasi aktif dengan para karyawannya. 

Sikap pemimpin akan menentukan perkembangan tim dalam 

organisasi perusahaan serta perkembangan yang di capai yang pada akhirnya 

akan mempengaruhi pencapaian produktivitas kerja karyawan. Keahlian 

mengembangkan tim oleh seorang pemimpin merupakan kunci sukses 

keberhasilan kegiatan perusahaan. 

Kepemimpinan merupakan salah satu topik yang selalu menarik untuk 

dikaji dan diteliti, karena paling banyak diamati sekaligus fenomena yang 

paling sedikit dipahami. Fenomena kepemimpinan di negara Indonesia juga 

telah membuktikan bagaimana kepemimpinan telah berpengaruh sangat besar 

terhadap kehidupan berpolitik dan bernegara. Dalam dunia bisnis, 

kepemimpinan berpengaruh sangat kuat terhadap jalannya organisasi dan 

kelangsungan hidupnya.  
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Dalam sebuah organisasi, kepemimpinan menjadi salah satu pusat 

perhatian. Dilain pihak efektifitas organisasi juga berperan penting bagi 

organisasi untuk dapat bertahan hidup maupun untuk dapat berkompetisi 

dalam menghadapi perubahan yang cepat. (Kabul, 2002:34) 

Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi, 

karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan 

organisasi. Jika seseorang berusaha untuk mempengaruhi perilaku individu 

yang lain, maka orang tersebut perlu melakukan praktek model 

kepemimpinan. 

Model kepemimpinan merupakan norma yang digunakan seseorang 

pada saat mencoba mempengaruhi orang lain. Model kepemimpinan yang 

tepat akan meningkatkan kinerja organisasi. Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku 

pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi dan memperbaiki kelompok 

dan budayanya. 

Dalam mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien tidaklah 

mudah, untuk itu dalam organisasi, baik organisasi pemerintah maupun 

organisasi swasta diperlukan peralatan kantor yang memadai sehingga dapat 

meringankan dan mempermudah pekerjaan yang dilakukan. Namun demikian 

bagaimanapun lengkapnya peralatan kerja, faktor sumber daya manusia 

(manusia itu sendiri) harus mendapat perhatian yang sungguh-sungguh, 

karena manusia yang paling menentukan berhasil atau tidaknya suatu 

organisasi.  
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Setiap orang pasti memiliki tujuan-tujuan yang hendak dicapai. 

Mereka yang sekolah memiliki target agar dapat nilai baik dan lulus dengan 

baik pula, mereka yang pengusaha juga memiliki target agar usahanya lancar 

dan menghasilkan keuntungan, mereka yang bekerja berharap dapat 

menempati posisi strategis dan mendapatkan gaji yang memadai, dan mereka 

yang terjun di dunia politik memiliki keinginan menduduki jabatan-jabatan 

tertentu yang berimbas naiknya pamor di mata masyarakat. Semuanya itu 

merupakan hal yang biasa kita jumpai.  Namun terkadang kita melihat ada 

orang-orang yang bisa berhasil dalam tempo yang tidak terlalu lama, ada pula 

mereka yang justru belum bisa mengubah nasib mereka. Banyak variabel yang 

bisa menentukan hal semua itu, di antara variabel itu adalah berkaitan dengan 

motivasi. 

“Motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia kearah 

suatu tujuan tertentu” (Fillmore H Stanford dalam Mangkunegara, 2002:93). 

Berdasarkan pandangan di atas Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan 

atau kekuatan untuk mendorong atau menarik   yang tercermin dalam tingkah 

laku yang konsisten menuju tujuan tertentu. Seseorang tidak akan mencapai 

tingkat kebutuhan yang lebih tinggi sebelum tercapai kebutuhan yang di 

bawahnya. Begitu seterusnya hingga sampai kebutuhan aktualisasi diri. 

Berhasil atau tidaknya usaha meningkatkan mutu suatu perusahaan banyak 

dipengaruhi oleh sumber daya manusia karyawan.  

Faktor kepemimpinan dan motivasi berperan penting untuk 

mewujudkan tujuan organisasi disamping faktor -faktor lain yang mendukung 
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keberhasilan organisasi. Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka dalam 

penelitian ini penulis mengambil judul: “Hubungan Kepemimpinan 

Transformasional Dengan Motivasi Kerja Karyawan: Studi Kasus di 

PRIMKOPPOL Polwil Pati”. 

 

B. Pembatasan Masalah  

Pembatasan masalah sangatlah penting agar masalah utama dan obyek 

yang diteliti bisa dicapai tanpa dikaburkan dengan masalah lain yang akan 

muncul. Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah:  

1.  Penelitian terbatas pada kepemimpinan transformasional di karyawan 

primkoppol Polwil Pati. 

2.  Penelitian terbatas pada motivasi kerja di karyawan Primkoppol Polwil 

Pati tahun 2007/2008.  

 

C. Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis 

mengajukan rumusan permasalahan sebagai berikut: “Adakah hubungan 

antara kepemimpinan transformasional dengan motivasi kerja karyawan 

Primkoppol Polwil Pati”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

 “Penelitian didefinisikan dan bertujuan untuk menentukan dan 

mengembangkan, memperluas kebenaran atau dilakukan jika apa yang sudah 
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ada masih diragukan kebenarannya” (Sutrisno Hadi, 1998:3). Adapun tujuan 

penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: “Untuk mengetahui 

hubungan antara kepemimpinan transformasional dengan motivasi kerja 

karyawan Primkoppol Polwil Pati”. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1.  Bagi Instansi  

Sebagai sumber informasi, bahan pertimbangan dan masukan dalam 

mengambil kebijaksanaan khususnya dalam hal kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja karyawan Primkoppol Polwil Pati. 

2.  Penulis  

Memperoleh pengalaman dan mengembangkan serta mengaplikasikan 

teori-teori yang penulis pe roleh di bangku kuliah. 

3.  Ilmu pengetahuan  

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan praktis (penerapan teori) 

bagi ilmu pengetahuan, sehingga dapat digunakan sebagai informasi bagi 

yang membutuhkan.  
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F. Sistematika Skripsi 

BAB  I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, sistematika skripsi. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini diuraikan tentang pengertian kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja, hubungan kepemimpinan 

transformasional dengan motivasi kerja, kerangka pemikiran dan 

hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian, penentuan obyek 

penelitian yang terdiri atas populasi, sampel, sampling, metode 

pengumpulan data dan teknik analisis data. 

BAB IV HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang profil instansi/perusahaan, struktur 

organisasi, penyajian data, analisis data, dan pengujian hipotesis. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Dalam bab ini berupa kesimpulan analisis dan saran-saran   

 
 

 


