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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

      Organisasi merupakan satuan dari beberapa orang berkumpul yang dengan 

secara terus-menerus mereka melakukan pengembangan kapasitas guna 

menciptakan hasil yang benar-benar mereka inginkan, dimana pola-pola 

berpikir baru dan berkembang dipupuk, dimana aspirasi kelompok diberi 

kebebasan dan adanya gambaran secara skematis tentang bagian-bagian tugas 

dan tanggungjawab dan hubungan bagian yang terdapat dalam suatu badan atau 

suatu lembaga (Hakim, 2017: 4). Organisasi sifatnya tersistem, dibangun atas 

tujuan dua orang atau lebih yang memiliki visi-misi yang sama sebagai acuan 

dalam mencapai tujuannya.  

Terdapat fungsi-fungsi manajemen dalam mencapai tujuan sebuah 

organisasi, diantaranya perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan 

pengawasan. Fungsi-fungsi tersebut digunakan pada setiap lini manajemen 

yang membantu gerak lajunya suatu organisasi, diantaranya pemasaran, 

keuangan, operasional, sumber daya manusia, dan sebagainya. Bidang-bidang 

tersebut saling berkaitan satu sama lainnya. Tidak terlepas dari semua bidang, 

sumber daya manusia memiliki peran sendiri sebagai penggerak, maju-

mundurnya suatu organisasi.  

      Memiliki sumber daya manusia yang bagus dan kompeten merupakan hal 

yang sangat diperlukan oleh suatu organisasi. Untuk mendapatkan hal 
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demikian, perlu adanya sinergi antara sumber daya manusia dengan faktor 

pendukung lainnya. Sebuah organisasi tentunya perlu akan sumber daya 

manusia, sebagai subjek didalamnya. Pada perkembangan zaman dan 

persaingan yang semakin pesat ini tentunya organisasi atau perusahaan 

memerlukan sumber daya manusia yang kompeten dan kompetitif agar mampu 

menggerakan organisasi ke arah lebih baik dalam mencapai tujuannya.  

      Dalam menciptakan sumber daya yang kompeten dan kompetitif perlu 

adanya pengelolaan secara efektif dan efisien oleh manajer sumber daya 

manusia khususnya. Karena sekecil apapun sebuah perkumpulan, sebagus 

apapun kemampuan SDM yang dimiliki tetap perlu adanya pengorganisasian 

oleh salah satu orang yang biasa disebut dengan pemimpin. Pemimpin 

merupakan seseorang yang mampu mempengaruhi orang lain. Menurut 

Robbins dan Mary Coulter (2010) bahwa kepemimpinan merupakan proses 

memimpin sebuah kelompok dan mempengaruhi kelompok itu dalam 

mencapai tujuannya. Salah satu model kepemimpinan adalah kepemimpinan 

karismatik. Kepemimpinan karismatik adalah pemimpin yang antusias dan 

percaya diri yang kepribadian dan tindakannya dapat mempengaruhi orang 

untuk berperilaku dengan cara tertentu. 

Banyak yang menilai seorang pemimpin karismatik memiliki hubungan 

dengan hal supranatural. Namun yang perlu diketahui karisma yang dimiliki 

seseorang merupakan pembawaan dirinya. Di Indonesia sendiri ketika 

mendengar seorang pemimpin yang karismatik, secara otomatis yang dituju 
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adalah seorang kiyai atau ulama dan biasanya identik dengan pondok 

pesantren. 

       Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam merupakan salah satu pondok 

pesantren yang ada di Solo yang dibawah naungan Yayasan Dewan Pendidikan 

Islam Surakarta. Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam menjadi salah satu 

pondok pesantren yang diminati di Indonesia. Hal demikian dapat dilihat dari 

santri yang mondok bukan hanya berasal  dari Solo dan sekitarnya tetapi juga 

dari seluruh Indonesia. Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam terkenal 

akan segudang prestasi baik akademik maupun non akademik yang diraih oleh 

santrinya, pondok pesantren ini juga memiliki program bahasa, ekstra 

kulikuler, hingga umrah untuk tahfidz Qur’an.  

      Untuk membangun pondok dan menjadikannya mampu hingga seperti 

sekarang ini tentu terdapat stakeholder (pihak-pihak terkait) yang turut 

berperan. Didalam struktural organisasi pondok sendiri terdapat unit dan 

bagian-bagian yang saling berkaitan guna menunjang operasional pondok 

dimana setiap unit dan bagian-bagian tersebut memiliki tugas dan fungsinya 

sendiri. Tak terlepas dari itu, pimpinan pondok (Direktur) yang berada pada 

bagian struktural paling atas mempunyai pengaruh besar, agar setiap unit dan 

bagian-bagian  dapat berjalan secara seimbang dan terus mampu membantu 

meningkatkan performa bawahannya. 

      Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Assilahi, Sunaryo, dan 

M. Khoirul (2018) yang menjelaskan  bahwa terdapat pengaruh positif dan 

signifikan kepemimpinan karismatik kyai terhadap kinerja guru. Penelitian lain 
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yang dilakukan oleh Ruyatnasih, Anwar Musadad, dan  Beni Hasyim, 

menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja. Kepemimpinan yang digunakan adalah gaya kepemimpinan 

karismatik. 

      Penelitian  yang dilakukan oleh Luu Trong Tuan dan Vo Thanh Thao 

(2017) menjelaskan bahwa kepemimpinan Karismatik menunjukan hubungan 

positif dengan kinerja pemulihan layanan publik (PSRP) melalui motivasi 

layanan publik sebagai mediator dan hasil  penelitian Umaroh (2014) yang 

menunjukan seluruh atribut perilaku kepemimpinan karismatik berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan Pondok Pesantren Al-Muayyad Surakarta. 

Sedangkan penelitian Maharani, Djaelani, dan Slamet (2019) menjelaskan 

terdapat pengaruh signifikan secara simultan terhadap kinerja karyawan 

apabila kepemimpinan karismatik dilakukan secara bersama-sama dengan 

variabel lain. 

      Pada penelitian ini peneliti belum menemukan penelitian yang serupa yang 

dilakukan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta, sehingga 

peneliti memutuskan melakukan penelitian di Pondok Pesantren Modern Islam 

Assalam Surakarta dengan tujuan menganalisis seluruh atribut perilaku 

kepemimpinan karismatik terhadap kinerja karyawan.  

Maka dari itu, peneliti tertarik untuk membahas mengenai “PENGARUH 

KEPEMIMPINAN KARISMATIK TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PONDOK PESANTREN MODERN ISLAM ASSALAAM 

SURAKARTA”.    
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B. Rumusan Masalah 

      Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, rumusan masalah yang 

disusun adalah: 

1. Apakah kepemimpinan karismatik dengan dimensi kemampuan berempati  

(displays empathy), tindakan yang mencerminkan misi (dramatizes the 

mission), rasa percaya diri (projects self assurance), perilaku 

pengembangan citra diri (enhances the leader’s image), keyakinan terhadap 

kompetensi pengikut (assures followers of competency), dan perilaku 

penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami kesuksesan (provides 

opportunities to experiences success) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta? 

2. Dari dimensi kepemimpinan karismatik tersebut, manakah dimensi yang 

dominan mempengaruhi kinerja? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah:  

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan karismatik dengan dimensi 

kemampuan berempati (displays empathy), tindakan yang mencerminkan 

misi (dramatizes the mission), rasa percaya diri (projects self assurance), 

perilaku pengembangan citra diri (enhances the leader’s image), keyakinan 

terhadap kompetensi pengikut (assures followers of competency), dan 

perilaku penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami kesuksesan 

(provides opportunities to experiences success) berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan di Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam Surakarta 
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2. Menganalisis dimensi kepemimpinan karismatik yang dominan 

mempengaruhi kinerja. 

D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi lingkungan akademisi hasil penelitian ini menambah wawasan dan 

ilmu pengetahuan terkait pengaruh kepemimpinan karismatik terhadap 

kinerja karyawan.  

2. Dapat  dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya. 

3. Dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi berupa 

masukan dan saran kepada Pondok Pesantren Modern Islam Assalaam 

Surakarta. 

4. Akan diketahuinya pengaruh Kepemimpinan Karismatik Terhadap Kinerja 

Karyawan di Pondok Pesantren Modern Assalaam Surakarta. 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Sebagai sarana mempermudah dalam memahami penelitian ini, maka 

dibuatlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, yang tersusun 

sebagai berikut: 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab pertama ini menjelaskan tentang latar belakang 

peneliti tertarik meneliti permasalahan yang diteliti, 
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perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Bab kedua menguraikan mengenai tinjauan teori yang terdiri 

dari kepemimpinan karismatik dan kinerja karyawan. Pada 

bab ini juga memaparkan kerangka pemikiran, penelitian-

penelitian terkait permasalahan yang diteliti peneliti serta 

hipotesis. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai ruang lingkup penelitian, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, populasi 

dan sampel, definisi operasional dan pengukuran variabel 

serta metode analisis data yang peneliti gunakan. 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini memaparkan mengenai sejarah singkat organisasi, 

karakteristik responden, analisis data dan pembahasan hasil 

penelitian, pembuktian dari hipotesi yang dipaparkan dalam 

bab satu serta jawaban atas pertanyaan pada perumusan 

masalah. 

BAB V  PENUTUP 

Bab terakhir ini berisi simpulan dari serangkaian 

pembahasan permasalahan yang diteliti, keterbatasan 
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penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan kepada 

populasi yang menjadi objek penelitian maupun saran bagi 

peneliti selanjutnya. 
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