
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor manusia merupakan 

masalah utama disetiap kegiatan yang ada didalamnya. Organisasi merupakan kesatuan sosial yang 

dikoordinasikan secara sadar dengan sebuah batasan yang reaktif dapat di identifikasikan, bekerja 

secara terus menerus untuk mencapai tujuan . Semua tindakan yang diambil dalam setiap kegiatan 

diprakarsai dan ditentukan oleh manusia yang menjadi anggota Organisasi. Organisasi 

membutuhkan adanya faktor sumber daya manusia yang potensial baik pemimpin maupun 

karyawannya pada pola tugas dan pengawasan yang merupakan penentu tercapainya tujuan 

Organisasi. Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi. Agar aktivitas 

manajemen berjalan dengan baik, Organisasi harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan 

berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola organisasi seoptimal mungkin sehingga kinerja 

karyawan meningkat. 

Menurut Budi Setiyawan dan Waridin (2006) kinerja karyawan merupakan hasil atau 

prestasi kerja karyawan yang dinilai dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kerja 

yang ditentukan oleh pihak organisasi. Kinerja yang baik adalah kinerja yang optimal, yaitu kinerja 

yang sesuai standar organisasi dan mendukung tercapainya tujuan organisasi. Organisasi yang baik 

adalah organisasi yang berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, karena hal 

tersebut merupakan faktor utama untuk meningkatkan kinerja karyawan. Peningkatan kinerja 

karyawan akan membawa kemajuan bagi organisasi untuk dapat bertahan dalam suatu persaingan. 



Oleh karena itu upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja karyawan merupakan tantangan 

manajemen yang paling serius karena keberhasilan untuk mencapai tujuan dan kelangsungan hidup 

organisasi tergantung pada kualitas kinerja sumber daya manusia yang ada didalamnya. 

Keefektifan organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi tidak terlepas dari peranan 

pemimpin. Kepemimpinan merupakan tulang punggung pengembangan organisasi, karena tanpa 

kepemimpinan yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan untuk beradaptasi 

dengan perubahan yang sedang terjadi di dalam maupun di luar organisasi 

KODIM 0714 merupakan organisasi yang bergerak dibidang militer. Organisasi 

tersebut merupakan organisasi yang menangani pembinaan dan operasional kewilayahan TNI AD 

di bawah korem (di tingkat 3) . Penelitian ini memfokuskan pada karyawan KODIM 0714 yang 

berlokasi di salatiga, karena disini pusat kegiatan pembinaan dan opersional TNI AD dalam 

wilayah distrik dilakukan.Kinerja karyawan yang tinggi sangatlah diharapkan oleh organisasi 

terserbut.Semakin banyak karyawan yang mempunyai kinerja tinggi, maka kinerja organisasi 

secara keseluruhan akan meningkat sehingga organisasi akan dapat bertahan dalam situasi apapun. 

Karyawan dituntut untuk mampu menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif dan 

efisien. Keberhasilan karyawan dapat diukur melalui tercapainya target yang optimal dalam 

organisasi dalam dunia militer. Kinerja karyawan  juga dapat diukur melalui penyelesaian tugasnya 

secara efektif dan efsien serta melakukan peran dan fungsinya dan itu semua berhubungan linear 

dan berhubungan positif bagi keberhasilan suatu organisasi. Terdapat faktor negatif yang dapat 

menurunkan kinerja karyawan, diantaranya adalah menurunnya keinginan karyawan untuk 

mencapai prestasi kerja, kurangnya ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sehingga 

kurang menaati peraturan, pengaruh yang berasal dari lingkungannya, teman kerja yang juga 

menurun semangatnya dan tidak adanya contoh yang harus dijadikan acuan dalam pencapaian 



prestasi kerja yang baik. Semua itu merupakan sebab menurunya kinerja karyawan dalam bekerja. 

Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja diantaranya adalah gaya 

kepemimpinan, motivasi dan disiplin kerja.  

Gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok, gerak-gerik yang bagus, 

kekuatan, kesanggupan untuk berbuat baik. Dan gaya kepemimpinan adalah adalah perilaku dan 

strategi, sebagai hasil kombinasi dari falsafah, keterampilan, sifat, sikap, yang sering diterapkan 

seorang pemimpin ketika ia mencoba mempengaruhi kinerja bawahannya. Kepemimpinan adalah 

kegiatan manusia secara bersama-sama selalu membutuhkan kepemimpinan, untuk menciptakan 

suati usaha yang terencana dan sistematis. Demikian juga suatu organisasi yang terdiri dari 

sekumpulan manusia yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu, penting artinya bagi 

pemimpin selaku pusat penggerak organisasi berusaha mengetahui keinginan karyawan atau 

anggotanya yaitu apa yang mendorong anggotanya berperilaku tertentu disesuaikan dengan tujuan 

organisasi tersebut. Gaya kepemimpinan cocok apabila tujuan organisasi telah dikomunikasikan 

dan bawahan telah menerimanya. Para pemimpin perlu dipercayai oleh para pengikutnya karena 

kepercayaan merupakan mortar (lesung) yang mengikatkan para bawahan kepada pemimpinnya. 

Kepercayaan terhadap pemimpin memiliki korelasi positif dengan berbagai hasil seperti perilaku 

keanggotaan organisasi, kinerja dan kepuasan.Seorang pemimpin harus menerapkan gaya 

kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat 

mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Organisasi menggunakan 

penghargaan atau hadiah dan ketertiban sebagai alat untuk memotivasi karyawan.Gaya 

kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk berprestasi. Sukses 

tidaknya karyawan dalam prestasi kerja dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan atasannya. 

Gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan.Karnanya 



gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin sebuah organisai harus sesuai dengan 

sistem organisasi dan karakter karyawannya.Permaslahan yang sering timbul dalam sebuah 

organisasi biasanya adanya konflik internal antara pemimpin dengan para karywan yang 

menghambat kerja dari sebuah organisasi dalam mewujudkan tujuan organisasi tersbut. Dalam 

gaya kepemimpinan memiliki tiga pola dasar yaitu yang mementingkan pelaksanaan tugas, yang 

mementingkan hubungan kerja sama, dan yang mementingkan hasil yang dapat dicapai. Sehingga 

gaya kepemimpinan yang paling tepat adalah suatu gaya yang dapat memaksimumkan 

produktifitas, kepuasan kerja, penumbuhan, dan mudah menyesuaikan dengan segala situasi. 

 

 

 

B.  Rumusan Masalah 

Manusia merupakan sumber daya yang paling menentukan dalam mencapai tujuan yang 

diinginkan perusahaan. Permasalahan dari perusahaan ini adalah tinggi rendahnya kinerja 

karyawan, untuk suatu upaya yang dapat meningkatkan kinerja karyawan, dengan permasalahan 

tersebut diduga faktor gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka dirumuskan suatu pertanyaan penelitian sebagai 

berikut : 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan ? 

2. Bagaimana  kepuasan  kerja  dapat  berpengaruh  terhadap  kinerja  karyawan ? 

 

 



C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang 

hendak dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memperoleh gambaran yang mendalam dan memberikan bukti empiris mengenai 

pengaruh gaya kepemimpina terhadap kinerja karyawan pada organisasi KODIM 0714. 

2. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja berpengaruh secara langsung terhadap 

kinerja karyawan pada organisasi KODIM 0714. 

D. Manfaat penelitian  

Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis mendukung teori Siagian mengenai gaya kepimpinan dan 

teori Bernadin mengenai kinerja karyawan. 

 

Manfaat praktis  

1. Bagi Organisasi  

Bagi organisasi diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang berharga 

bagi perusahaan dalam pengelolaan SDM beserta segala kebijakan yang berkaitan 

langsusng dengan aspek-aspek SDM secara baik. 

2. Bagi Organisasi Lain 

Penelitian diharapkan mampu menjadi referensi mengenai gaya kepemimpinan dalam 

menambah informasi bagi suatu organisassi 

3. Bagi Penulis  



Dapat menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh 

dibangku kuliah dalam dunia kerja yang sesungguhnya. 

E. Sistematika Penulisan 

 Sisitematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, penelitian 

terdahulu, kerangka pemikiran, hipotesis. 

BAB III :  METODELOGI PENELITIAN 

Bab ini akan dibahas jenis penelitian, definisi operasional variabel, 

hubungan antar variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

desain pengambilan sampel, dan metode analisis data. 

BAB IV :  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas sejarah singkat, Deskripsi responden, analisis data, dan 

pembahasan 

BAB V  : PENUTUP 

Berisikan kesempulan-simpulan yang didapat dari hasil penelitian dan 

saran-saran,sebagai masukan bagi organisasi, daftar pustaka, dan lampiran 


