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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam sebuah organisasi dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki 

kemampuan mempengaruhi orang lain dalam mengarahkan ataupun mengkoordinasi 

untuk mencapai  tujuan dalam suatu organisasi. Pemimpin sebagai pusat kontrol 

sebuah organisasi diharapkan akan mampu membawa organisasi menjadi lebih 

berkembang dan maju. Seorang pemimpin juga menjadi pusat perhatian anggotanya 

karena dari pembawaan diri itulah menjadi contoh para anggota  bagaimana  harus 

bersikap, bertanggung jawab akan tugas yang telah diberikan, bagaimana caranya 

berorganisasi dengan baik dan bagaimana menjadi pribadi yang inspiratif. Seseorang 

yang memiliki kepribadian yang paling menonjol dan pandai membawa diri dan dapat 

mempengaruhi banyak orang ini membuat orang-orang yang berada di sekelilingnya 

percaya akan kemampuan memimpin sebuah organisasi ke arah yang lebih baik 

sesuai dengan harapan-harapan semua anggota organisasi.  

Seorang pemimpin dituntut untuk mengetahui bagaimana cara untuk memimpin 

suatu organisasi sesuai dengan kondisi dan situasi pada suatu organisasi tersebut. 

Karena tidak semua organisasi memiliki kondisi dan situasi yang sama. Maka dari itu, 

pemimpin harus paham bagaimana cara memimpin sebuah organisasi yang tepat agar 

dapat diterima para anggotanya. Tidak hanya itu, pemimpin juga harus tahu bahwa 
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dirinyalah yang menjadi magnet di sebuah organisasi mengingat bahwa ia adalah 

pusat perhatian para anggotanya yang sering kali menjadikannya sebagai contoh 

dalam menjalankan sebuah organisasi. Akan tetapi, seorang pemimpin yang tidak 

tahu kepemimpinan dapat menjadi masalah dalam sebuah organisasi. Seorang 

pemimpin dituntut untuk membawa organisasi menuju puncak harapan para anggota 

yang artinya menanggung semua masalah semua anggota karena mereka sangat 

mendambakan pemimpin yang pandai dalam hal kepemimpinan. Tolak ukur inilah 

yang menjadi citra diri seorang pemimpin di mata para anggotanya. Maka dari itu, 

pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi sebagai bekal mental yang 

kokoh dalam membangun masa depan organisasi serta para anggotanya. Seorang 

pemimpin merupakan cerminan dan perwakilan dari para anggotanya tentang 

bagaimana cara menjalankan sebuah organisasi agar organisasi tersebut dapat 

mencapai tujuan dan harapan-harapan bersama sesuai dengan rencana awal organisasi 

tersebut dibangun.  

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kartono (2003:27) bahwa : “Pemimpin 

adalah seorang anggota kelompok yang paling berpengaruh terhadap aktivitas 

kelompoknya dan yang memainkan peranan penting dalam merumuskan ataupun 

mencapai tujuan-tujuan kelompok. Seorang pemimpin merupakan penyalur bagi 

pikiran, tindakan dan kegiatan yang bersifat mempengaruhi dan melaksakan 

pekerjaan-pekerjaan. Hal ini berarti bahwa pemimpin selalu meliputi sejumlah besar 

masalah kekuasaan”. Hal yang menyebabkan seseorang menjadi pemimpin menurut 
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Robert and Witt dalam Fahmi (2013:85) adalah (1) tradisi atau warisan: seseorang 

menjadi pemimpin, karena warisan atau keturunan, misalnya raja atau ratu Inggris 

dan Belanda, (2) kekuatan pribadi: seseorang yang menjadi pemimpin karena baik 

alasan fisik maupun karena kecakapan, (3) pengangkatan atasan: seseorang yang 

menjadi pemimpin karena diangkat oleh pihak atasannya, (4) pemilihan: seseorang 

yang menjadi pemimpin karena berdasarkan konsep penerimaan atau acceptance 

theory anda menjadi pemimpin dan kami akan mentaati instruksi anda. 

Model kepemimpinan yang efektif menurut Hakim (2017:130) terdapat 3 teori 

kepemimpinan, yaitu kepemimpinan transaksional, kepemimpinan kharismatik dan 

kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan kharismatik merupakan gaya 

kepemimpinan yang memiliki pengaruh yang luar biasa kepada anggotanya karena 

kharisma yang dimilikinya membuat tunduk para pengikutnya. Adapun 6 dimensi 

dalam model kepemimpinan kharimatik antara lain: (1) kemampuan berempati 

(display empathy), (2) kepercayaan diri (project self-assurance), (3) perilaku 

pengembangan citra-diri (enhances the leader’s image), (4) kepercayaan terhadap 

kompetensi bawahan (assures followers of competency), dan (5) penciptaan peluang 

bagi pengikut untuk mengalami kesuksesan (provides followers with opportunities to 

experience succes). Pengaruh besar yang ditimbulkan oleh seorang yang menerapkan 

kepemimpinan kharismatik yaitu mampu mengubah fokus anggota dari fokus pribadi 

menjadi fokus kolektif (Marginingsih 2017). Secara singkat kharismatik adalah salah 

satu bentuk kepemimpinan bahwa pribadi pemimpin kharismatik itu diyakini para 
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anggotanya sebagai pribadi yang luar biasa, memiliki kemampuan supranatural 

power dan kemampuan superhuman yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Kuasa. 

Seseorang yang memiliki kharisma juga diyakini memiliki ide-ide cemerlang dan 

pada saat terjadi krisis sosial ia mampu mengatasinya. Seseorang yang berkharisma 

dipercayai sebagai pribadi yang memiliki kemampuan bicara luar biasa, memiliki visi 

dari kepemimpinannya serta mampu mengoperasionalkan visinya itu dalam bentuk 

misi, tujuan dan langkah-langkah yang strategis guna mencapai cita-citanya. 

Sehubungan dengan hal ini, maka pengikutnya sangat tunduk dan patuh kepadanya 

bahkan mereka mau bekerja dan berkorban untuk pemimpin. Para pengikutnya 

terlibat secara emosional  dalam bekerja dan mendukung kepemimpinannya (Djasadi, 

dkk 2012). Maka dari itu, seseorang yang memiliki kharisma sangat sulit untuk 

dijelaskan mengapa sangat menarik dan berpengaruh di lingkungan sekitarnya serta 

selalu terlihat mencolok dari setiap keputusan dan tindakannya. 

Pemimpin kharismatik cenderung muncul di dunia politik, agama, saat perang, 

atau saat perusahaan masih dalam tahap awal atau menghadapi krisis yang 

mengancam kelangsungan hidupnya (Qori 2013). Pondok pesanten merupakan 

sebuah tempat pendidikan agama atau religi dengan kyai sebagai seorang tokoh yang 

berpengaruh sebagai pemimpin yang memiliki kharisma pada dirinya. Pondok 

pesantren termasuk salah satu wadah pengembangan sumber daya manusia, 

keberhasilan sebuah pondok pesantren dalam mencapai tujuannya yaitu dengan 

kualitas sumber daya manusianya. Pengelola sumber daya manusia (pengurus) yang 
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ada di pondok pesantren adalah tanggung jawab setiap manajemen atau pimpinan 

organisasi (Kyai).  

Untuk meyakinkan seluruh anggota yang ada di dalam organisasi, perlu adanya 

seorang pemimpin kharismatik yang mampu mempengaruhi seluruh anggota 

organisasi tanpa memerlukan usaha yang berlebihan. Menurut Marginingsih (2017) 

kepemimpinan kharismatik merupakan kepemimpinan yang mampu mempengaruhi 

nilai-nilai anggotanya. Kepemimpinan kharismatik yang dimilikinya mampu 

menggerakkan seluruh orang-orang di organisasi agar mampu dan dapat bergerak 

sesuai visi dan misi yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan bersama. Visi dan 

misi tidak semerta-merta sebuah rencana, melainkan sesuatu yang sangat diyakini 

dapat memberikan pengaruh besar pada organisasi. Berkat pembawaan diri yang telah 

diberikan secara ilahi dari Allah SWT dapat menggerakan seluruh anggota suatu 

organisasi. Maka dari itu, pemimpin memiliki tanggung jawab yang besar dalam 

merencanakan, mengkoordinasi, menyusun personalia, mengarahkan dan mengawasi 

segala hal yang dapat memberikan pengaruh jangka pendek maupun panjang terhadap 

organisasi di masa yang akan datang. 

Model kepemimpinan kharismatik sudah sering digunakan oleh pemimpin yang 

berada di suatu lembaga pendidikan seperti pondok pesantren. Kepemimpinan Kyai 

sangat strategis di pondok pesantren sebab ditangan beliaulah kekuasaan, kebijakan 

dan seluruh operasional pondok pesantren. Kyai yang berperan sebagai pemimpin 

pondok akan semakin berhasil dalam melaksanakan kepemimpinannya apabila ia 
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memiliki pribadi kharismatik, Kyai kharismatik biasanya memiliki berbagai 

keunggulan dibandingkan dengan Kyai lain, seperti keadaan mental spiritual, 

kecakapan, dan kesalehan (Djasadi, dkk 2012). Seperti halnya pada jurnal yang 

ditulis oleh Susanto (2007) yang mengakatan bahwa seorang pemimpin (Kyai) dapat 

memperoleh dukungan masyarakat karena dia dipandang memiliki kemantapan moral 

dan kualitas iman yang melahirkan model kepribadian yang magnetis bagi para 

pengikutnya, melalui kharisma yang melekat padanya, Kyai dijadikan imam dalam 

bidang ‘ubûdiyyah dan sering diminta kehadirannya untuk menyelesaikan problem 

yang menimpa masyarakat sebab kehadirannya diyakini membawa berkah. 

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marpaung dan Rumondang (2013) dan 

penelitian Fitriastuti (2013) dalam pengujian uji t ditemukan hasil bahwa variabel 

kecerdasan emosional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian Kaseger (2013) dan Hidayat dan Setiawan (2016) dalam pengujian uji t 

ditemukan hasil bahwa variabel kepercayaan diri berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hakim dan 

Rokhmah (2005) ditemukan uji t pada variabel perilaku pengembangan citra-diri 

berpengaruh terhadap usaha ekstra bawahan. Penelitian yang dilakukan oleh Ataunur 

dan Ariyanto (2015) dan Budhiningtias Winanti (2011) ditemukan hasil uji t pada 

variabel kompetensi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Serta hasil uji t yang dilakukan oleh Hakim dan Rokhmah (2005) untuk 

variabel penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami kesuksesan tidak 
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berpengaruh terhadap usaha ekstra bawahan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Maharani dkk (2019) ditemukan hasil uji F untuk variabel kepemimpinan kharismatik 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan dalam penelitian 

Behling dan McFillen (1996) menemukan bahwa kepemimpinan kharismatik 

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta dipilih sebagai objek penelitian 

karena berstatus sebagai lembaga pendidikan nonformal yang menerapkan berbagai 

model kepemimpinan salah satunya kepemimpinan kharismatik.  Kepemimpinan 

kharismatik kyai perlu ditinjau dan dievaluasi bagaimana pelaksanaannya terkait 

guru-guru maupun karyawan yang dipimpin dan dinilai tingkat keberhasilannya 

(Ajan, dkk 2018). Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta sebagai lembaga 

pendidikan religi ini merupakan salah satunya yang menerapkan gaya kepemimpinan 

kharismatik mengingat seoang kyai sebagai tokoh penting dalam memimpin yang 

berperan dalam pengembangan organisasi Pondok Pesanten ini.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian  mengambil judul: 

“PENGARUH KEPEMIMPINAN KHARISMATIK TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN PONDOK PESANTREN TA’MIRUL ISLAM SURAKARTA”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah 

dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh secara parsial antara variabel kemampuan berempati, 

kepercayaan diri, perilaku pengembangan citra-diri, kepercayaan terhadap 

kompetensi bawahan dan penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami 

kesuksesan terhadap kinerja karyawan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Surakarta? 

2. Bagaimana pengaruh secara simultan antara variabel kemampuan berempati, 

kepercayaan diri, perilaku pengembangan citra-diri, kepercayaan terhadap 

kompetensi bawahan dan penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami 

kesuksesan terhadap kinerja karyawan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Surakarta? 

3. Dari lima variabel tersebut manakah yang dominasi mempengaruhi kinerja 

karyawan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka tujuan 

yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis pengaruh secara parsial antara variabel kemampuan berempati, 

kepercayaan diri, perilaku pengembangan citra-diri, kepercayaan terhadap 

kompetensi bawahan dan penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami 
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kesuksesan terhadap kinerja karyawan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Surakarta. 

2. Menganalisis pengaruh secara simultan antara variabel kemampuan berempati, 

kepercayaan diri, perilaku pengembangan citra-diri, kepercayaan terhadap 

kompetensi bawahan dan penciptaan peluang bagi pengikut untuk mengalami 

kesuksesan terhadap kinerja karyawan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam 

Surakarta. 

3. Menganalisis variabel manakah yang dominasi mempengaruhi kinerja karyawan 

di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi pihak-pihak 

terkait, sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dan 

bahan masukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya yang 

berkaitan dengan peningkatan kinerja karyawan bagi penelitian-penelitian 

yang akan datang. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi, 

masukan dalam pengetahuan Sumber Daya Manusia kepada pimpinan 

maupun karyawan di Pondok Pesantren Ta’mirul Islam Surakarta dalam 

upaya untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi diri. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

maksud dan tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II         TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori yang terkait dengan 

permasalahan/topik penelitian dan dari teori-teori ini dapat 

mengidentifikasikan variabel-variabel penelitian serta dimensi-dimensi 

dari setiap variabel. 

BAB III       METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan data, 

desain pengambilan sampel serta metode analisis data. 

BAB IV       HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum dan karakteristik 

responden, analisis data serta pembahasan. 

BAB V         PENUTUP 

Pada bab ini menjabarkan kesimpulan serta saran-saran yang diharapkan 

dapat bermanfaat bagi penelitian di masa depan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


