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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Adanya perkembangan teknologi seperti sekarang ini, sumber daya 

manusia tetap memegang peranan penting sebagai sumber daya yang 

mempunyai peranan sentral dalam maju mundurnya suatu organisasi. Setiap 

organisasi apapun bentuk dan namanya adalah suatu sistem yang 

memungkinkan setiap orang dapat mengembangkan kekuasaannya untuk 

berbuat sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Setiap manajer atau pemimpin 

adalah seseorang yang diharapkan melaksanakan kepemimpinan dengan 

melalui beberapa jenis kekuasaan di dalam atau atas suatu organisasi.  

Anggapan umum tentang pegawai pemerintah adalah kualitas sumber 

dayanya rendah, sehingga terkesan upaya dalam menyelesaikan pekerjaan 

kurang optimal. Selain itu, dikatakan juga bahwa pegawai pemerintah kurang 

peduli, sehingga hal itu menjadi permasalahan mendasar bagi instansi 

pemerintah. Apakah anggapan umum tentang pegawai pemerintah tersebut 

benar atau tidak masih perlu pembuktian lebih lanjut. Ada kemungkinan hal 

itu bukan hanya soal kemampuan atau ketidakmampuan tetapi juga terkait 

dengan masalah kepemimpinan, karena kepemimpinan merupakan faktor 

utama dalam menentukan keberhasilan suatu organisasi termasuk dalam 

meningkatkan kualitas kerja pegawainya. 
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Program otonomi yang mulai diberlakukan pada kantor -kantor 

pemerintah, dimaksudkan agar dapat dibangun sebuah budaya di dalam 

instansi tersebut yaitu budaya yang memastikan bahwa misi dan visi dapat 

dicapai atau dapat disebut sebagai budaya produktif yaitu budaya dimana 

sumber daya manusia harus berupaya secara produktif. Artinya, sumber daya 

manusia yang mempunyai sikap kerja produktif dalam melaksanakan segala 

sesuatu. Hal itu memang sangat tergantung pada leadernya, yaitu bagaimana 

pemimpin mempengaruhi bawahan untuk secara bersama-sama melaksanakan 

misi dan visi, sehingga pada diri bawahan tumbuh kesadaran diri untuk 

meningkatkan upaya ekstra dalam mencapai tujuan organisasi. 

Kepemimpinan dengan pendekatan baru sangat dibutuhkan untuk 

menghadapi perubahan yang sangat cepat, baik di dalam maupun di luar 

lingkungan institusi pemerintah. Dengan demikian dibutuhkan kepemimpinan 

yang bersifat transformatif, yang mampu mengembangkan gerakan inovatif, 

mampu memberdayakan staf dan organisasi ke dalam suatu perubahan cara 

berpikir, pengembangan visi, pengertian dan pemahaman tentang tujuan 

organisasi serta membawa ke perubahan yang tidak henti-hentinya atau terus 

menerus dengan pengolahan aktivitas kerja dengan memanfaatkan bakat, 

keahlian, kemampuan ide dan pengalaman sehingga setiap pegawai merasa 

terlibat dan bertanggung jawab dalam menyelesaikan pekerjaan.  

Gaya kepemimpinan seorang pemimpin menjadi model yang akan 

ditiru oleh bawahan, oleh sebab itu demi keberhasilan dalam menjalankan visi 

dan misi perlu dilakukan peningkatan kualitas SDM. Gaya kepemimpinan 
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yang ditampilkan seorang pemimpin yang transformasional diharapkan dapat 

meningkatkan upaya bawahan untuk mencapai hasil kerja yang optimal, 

dimana gaya kepemimpinan transformasional merupakan salah satu gaya 

kepemimpinan yang mulai diperhitungkan kegunaannya dalam menghadapi 

perubahan satu organisasi. Hasil-hasil penelitian membuktikan bahwa praktik 

gaya kepemimpinan transformasional mampu membawa perubahan-perubahan 

tersebut yang akan berdampak pada timbulnya motivasi bawahan atau 

bawahan mampu mempertinggi motivasi untuk melakukan upaya ekstra dalam 

mencapai kinerja melebihi yang diharapkan. Demikian halnya dengan praktik 

gaya kepemimpinan transaksional juga dapat meningkatkan upaya ekstra 

bawahan kecuali management by-exception  yang dalam praktiknya 

ditunjukkan dalam bentuk hukuman. 

Dalam suatu kepemimpinan terdapat unsur -unsur yang terkait dengan 

siapa yang di pimpin serta siapa yang memimpin. Orientasi kepemimpinan 

yang mampu mengarahkan, membimbing para pegawai dengan baik dalam 

mensukseskan tujuan organisasi dituntut untuk mendukung usaha 

mempertahankan eksistensi perusahaan. Dalam hal ini menjadi tugas 

pemimpin untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai jalan agar 

karyawan dapat diintegrasikan secara efektif dan efisien.  

Kepemimpinan sejak lama telah ada dan merupakan elemen penting 

dalam suatu organisasi, baik formal maupun informal.  Pemimpin melakukan 

fungsinya secara proporsional agar pencapaian tujuan organisasi terjamin baik 
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serta menghindari perilaku-perilaku non fungsional, karena dapat menghambat 

tercapainya tujuan.  

Menurut Suardana (2002:2) “kepemimpinan dapat didefinisikan 

sebagai proses membujuk (inducing) orang-orang lain untuk mengambil 

langkah menuju sasaran bersama. Peran kepemimpinan  sangat besar untuk 

memotivasi anggota organisasi dalam memperbesar energi untuk  berperilaku 

dalam upaya mencapai tujuan kelompok”. Ruslan (2007:6) mengungkapkan 

bahwa "kepemimpinan merupakan kemampuan untuk membangkitkan 

semangat orang lain agar bersedia dan memiliki tanggung jawab total terhadap 

usaha mencapai atau melampaui tujuan organisasi". 

Pemahaman terhadap berbagai aspek kepemimpinan serta kebutuhan 

manusia, termasuk pengikut/bawahan, penting sekali bagi seorang pemimpin. 

Dengan memahami kebutuhan pengikut, maka seorang pemimpin akan dapat 

menentukan cara yang tepat untuk dipakai dalam memimpin pengikutnya 

untuk mencapai tujuan organisasi, sehingga akhirnya harus disadari bahwa 

peranan kepemimpinan dalam suatu organisasi sangatlah penting. 

Kepemimpinan diperlukan untuk memberikan arah dan mengefisiensikan 

setiap langkah dan kegiatan sekaligus mempertinggi produktivitas dan 

efektifitas dari tugas dan tanggung jawab karyawan.  

Dalam proses kerja  sarana prasarana sangat membantu karyawan 

untuk mencapai tujuan organisasi. Sarana prasarana berfungsi memudahkan 

terjadinya proses kerja. Semakin banyak sarana prasarana yang dimanfaatkan 

secara tepat dalam proses kerja , makin besar daya kerja atau semangat 
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karyawan terhadap tugas yang diembannya. Dengan denikian dapat dikatakan 

bahwa sarana prasarana berperan penting untuk menunjang jalannya proses 

kerja karyawan. Karyawan akan menjadi lebih bersemangat dalam bekerja 

apabila didukung adanya sarana prasarana yang memadai, sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai. Suatu organisasi memerlukan sistem manajemen 

yang sesuai untuk melakukan proses tranformasi sumber daya dalam rangka 

untuk mencapai tujuan. Sistem manajemen yang dipilih untuk diterapkan 

harus mampu melakukan proses transformasi yang efisien dan kompetitip 

dengan organisasi lain yang mempunyai tujuan yang sejenis. Lebih jauh 

sistem manajemen yang diterapkan oleh sebuah  organisasi harus sedemikian 

rupa sehingga organisasi responsif atau peka terhadap perubahan lingkungan.  

Kepekaan system manajemen terhadap perubahan  lingkungan diharapkan 

dapat mengantisipasi tantangan dan ancaman, melakukan  penilaian pengaruh 

ancaman ancaman tadi terhadap organisasi, mengambil keputusan langkah 

langkah yang akan diambil dan melakukan implementasi terhadap keputusan 

yang diambil. Sistem manjemen berkembang dari yang paling sederhana 

sampai dengan yang  rumit, sesuai dengan tujuan dan lingkungan yang 

mempengaruhinya 

Berdasarkan latar belakang di atas, pemimpin merupakan garda 

terdepan dalam sebuah organisasi. Pemimpin yang efektif akan dapat 

menjalankan fungsinya dengan baik, tidak hanya ditunjukkan dari kekuasaan 

yang dimiliki tetapi juga ditunjukkan pula oleh perhatian pemimpin melalui 

kepemimpinannya terhadap kesejahteraan karyawan, kepuasan karyawan, dan 
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terutama sikap mengayomi yang ditujukan untuk menguatkan kemauan 

karyawan dalam melaksanakan tugas guna mencapai sasaran organisasi. Pada 

dasarnya karyawan akan menjadi bersemangat dalam bekerja apabila segala 

kebutuhannya terpenuhi. Adanya sarana prasarana yang mendukung dapat 

menunjang kinerja karyawan, dan hal ini akan sangat berarti bagi karyawan 

apabila pemimpin bersungguh-sungguh untuk memfasilitasi karyawan dengan 

sarana prasarana yang memadai. Dengan demikian karyawan menjadi 

bersemangat dalam bekerja, sehingga tujuan organisasi dapat terwujud. Hal 

inilah yang menarik peneliti untuk mengadakan penelitian berkaitan dengan 

kepemimpinan, sarana prasarana, dan semangat kerja karyawan. Maka dari itu, 

dalam penelitian ini peneliti mengetengahkan judul:  Pengaruh 

Kepemimpinan Dan Sarana Prasarana Terhadap Semangat Kerja 

Karyawan Pada Dinas Pengelolaan Pasar Pemkot Surakarta.  

 

B. Pembatasan Masalah   

Untuk mempermudah masalah yang akan dibahas dan mempermudah 

dalam pengumpulan data, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun 

pembatasan masalah dalam penelitia n ini adalah: 

1.  Sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya membahas 

tentang kepemimpinan, sarana prasarana, dan semangat kerja karyawan.  

2.  Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Pasar Pemkot Surakarta 

tahun 2009 
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C. Perumusan  Masalah   

Berdasar pada latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.  Adakah pengaruh kepemimpinan terhadap semangat kerja karyawan? 

2.  Adakah pengaruh sarana prasarana terhadap semangat kerja karyawan? 

3.  Adakah pengaruh kepemimpinan dan sarana prasarana terhadap semangat 

kerja karyawan?  

 

D. Tujuan Penelitian  

Penerapan tujuan sangat penting karena tujuan dapat dijadikan tolok 

ukur keberhasilan penelitian. Tujuan penulisan penelitian ini yaitu: 

1.  Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap semangat kerja 

karyawan.  

2.  Untuk mengetahui pengaruh sarana prasarana  terhadap semangat kerja 

karyawan.   

3.  Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan dan sarana prasarana  terhadap 

semangat kerja karyawan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penelitian ini antara 

lain: 
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1.  Bagi Instansi 

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan khususnya berkaitan dengan 

kepemimpinan, sarana prasarana, dan semangat kerja karyawan Dinas 

Pengelolaan Pasar Pemkot Surakarta. 

2.  Bagi Peneliti 

1. Untuk menambah perbendaharaan ilmu yang ada kaitannya dengan 

sumber daya manusia. 

2. Untuk melatih diri dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang telah 

dimiliki dan penyesuaian diri pada lapangan pekerjaan secara nyata 

3.  Bagi Pihak Lain  

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bilamana 

ingin mengadakan penelitian pada masalah yang sama. 

 

 

 
 


