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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

A.  Latar Belakang  Masalah 

 

Studi tentang kepemimpinan abad ke-20 awalnya berfokus pada 

karakteristik gaya pemimpin yang dipersepsikan oleh lingkungan (Antonakis et 

al., 2004).   Namun, selama beberapa tahun terakhir karena meningkatnya 

fanatisme, perubahan cepat di dunia global seperti teknologi yang berkembang 

pesat dan faktor-faktor sosial dan politik juga menyerukan pengembangan 

keterampilan kepemimpinan yang efektif (Cacioppe, 1998). Kepemimpinan 

dianggap penting untuk kesuksesan, dan beberapa peneliti berpendapat bahwa 

itu adalah unsur yang paling kritis (Lussier dan Achua, 2009).  

Slavin dan Morrison (2013) berpendapat bahwa gaya kepemimpinan 

dalam lingkungan kerja secara teoritis dapat memengaruhi sikap dan perilaku 

setiap karyawan, hal ini terlihat saat pendekatan kepemimpinan yang buruk  di 

tingkat manajemen yang berbeda. gaya kepemimpinan dibutuhkan  untuk 

meningkatkan kinerja karyawan yang efektif dalam mengatasi tantangan 

organisasi yang muncul baik dalam organisasi  publik maupun swasta. 

Menurut Hicks dan Gullet (1975), seorang pemimpin adalah siapa saja 

yang mengarahkan dan mengendalikan sekelompok orang untuk mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan berdampak langsung pada 

keterlibatan karyawan, gaya kepemimpinan dalam suatu organisasi adalah salah 

satu faktor yang mempunyai peran penting dalam meningkatkan atau
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memperlambat minat dan komitmen individu dalam organisasi, oleh karena itu Glantz 

(2002) menekankan perlunya seorang manajer untuk menemukan gaya kepemimpinannya.  

Penelitian tentang kepemimpinan merupakan salah satu yang paling banyak 

ditemui namun masih sulit untuk dipahami (Burns, dalam Abbasialiya, 2010). Seiring 

waktu, para peneliti telah mengusulkan banyak gaya kepemimpinan yang berbeda karena 

tidak ada gaya kepemimpinan tertentu yang dapat dianggap universal.  

Pemimpin yang baik atau efektif dalam menginspirasi, memotivasi dan 

mengarahkan kegiatan dapat membantu mencapai tujuan kelompok atau organisasi. Hal 

berbeda akan terjadi jika seorang pemimpin yang tidak efektif, tidak berkontribusi pada 

kemajuan organisasi dan pada kenyataannya dapat mengurangi pencapaian tujuan 

organisasi. Menurut Naylor (1999) kepemimpinan yang efektif adalah pemimpin yang 

harus visioner, bersemangat, kreatif, fleksibel, menginspirasi, inovatif, berani, imajinatif, 

eksperimental dan melakukan perubahan.  

Manajemen sumber daya manusia memegang peranan yang penting untuk 

membantu perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang tepat.  Sumber daya yang 

dimaksud adalah pemimpin dan karyawan. Perusahaan diharapkan mampu mengelola 

sumber daya manusia dengan baik agar dapat diandalkan dalam mencapai visi, misi dan 

target perusahaan karena pengelolaan sumber daya manusia yang kurang baik dapat 

berdampak negatif terhadap terhambatnya tujuan perusahaan. perusahaan diharapkan 

mendapatkan karyawan yang memiliki pengetahuan kemampuan serta keterampilan yang 

tinggi. 
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Keberhasilan pada perusahaan dalam mencapai tujuannya tidak hanya ditentukan 

oleh kualitas dari karyawan yang dimiliki perusahaan tersebut.Perusahaan diharapkan pula 

memiliki pemimpin yang mampu mendorong motivasi para karyawannya untuk dapat 

bekerja dengan baik dan optimal. 

Permasalahan yang sering terjadi  adalah bahwa kurangnya kepuasan karyawan 

dengan gaya kepemimpinan dan bahwa gaya tersebut mempengaruhi organisasi dan 

pergantian karyawan (Delobelle et al., 2011). Pada tahun 2012, Kantor Personel A.S. 

Manajemen melaporkan bahwa lebih dari 226.000 karyawan publik disurvei atau sepertiga 

sampel melaporkan bahwa mereka tidak puas dengan pekerjaan mereka dan kepemimpinan 

di organisasi mereka.  

Permasalahan bahwa para pemimpin memiliki pengetahuan yang terbatas terhadap 

pengaruh gaya pemimpin, persepsi karyawan tentang gaya yang digunakan dan bagaimana 

gaya mereka memengaruhi kinerja di tempat kerja (O'Reilly, Caldwell, Chatman, Lapiz, & 

Self, 2010; Kantor Manajemen Personalia A.S., 2012). Dalam teori Maslow, kepuasan 

kerja menempati peringkat yang tinggi sebab berkaitan dengan tujuan manusia untuk 

merealisasikan dan mengaktualisasikan potensi dirinya dalam pekerjaan. 

Persepsi setiap karyawan terhadap gaya kepemimpinanan seorang leader (manajer) 

tentu akan sangat berbeda satu dengan yang lain, sebagian karyawan cenderung menyukai 

pemimpin yang tegas dan mampu  menjadi problem solving serta desicion making, 

sebagian lainnya menyukai pemimpin yang mampu untuk bekerja sama, ada pula yang 

menyukai gaya kepemimpinan yang karismatik . 
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Persepsi adalah proses dimana orang menerima, mengatur dan menafsirkan atau 

memproses menjadi informasi tentang lingkungan sekitar mereka. Persepsi yang ada lalu 

membentuk suatu opini dan penilaian tentang orang lain dan sekitar , salah satunya yaitu 

persepsi karyawan, bagaimana karyawan mempersepsikan lingkungan sekitar mereka 

termasuk manajer .  

Pada dasarnya banyak hal yang dilakukan karyawan termasuk melaksanakan tugas-

tugas yang sudah ditentukan perusahaan atau  melakukan rapat. Perusahaan atau organisasi 

membutuhkan gaya kepemimpinan yang kuat dan tepat untuk merangsang kinerja 

karyawan. Beberapa organisasi mungkin mengalami permasalahan seperti 

ketidakmampuan untuk memenuhi target kinerja, tidak adanya inovasi ,masalah ini terjadi 

salah satunya karena kurangnya intervensi strategis gaya kepemimpinan untuk 

memprediksi masalah yang dihadapi. 

Gagasan tentang kepemimpinan yang efektif juga diadopsi di dunia teknologi. Para 

karyawan juga merasa bahwa ada kebutuhan seorang pemimpin yang seharusnya tidak 

hanya memimpin tapi mereka membutuhkan pemimpin yang efektif yang dapat memimpin 

orang menuju perubahan dan peningkatan kinerja (Iqbal et al.,  2015). 

Pada penelitian di kantor administrasi kota Dire Dawa, karyawan di organisasi 

publik menganggap gaya kepemimpinan yang digunakan yaitu transformasional diikuti 

oleh gaya kepemimpinan transaksional dan laissez-faire. Sementara pada penelitian lain 

nya, terdapat perbedaan persepsi kepemimpinan dalam kinerja individu karyawan, manajer 

menganggap gaya kepemimpinan mereka sendiri lebih otokratis dan partisipatif, sementara 

karyawan menganggap mereka lebih otokratis dan transformasional (andreia, 2012). 
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Pada penelitian Ebrahim hasan al-khajeh 2018, dimana penelitian dengan 6 gaya 

kepemimpinan yaitu transformational, transaksional, demokratis, karismatik,birokrasi, dan 

otoriter. Gaya kepemimpinan  transformasional, otokratis, dan demokratis memiliki 

pengaruh positif pada kinerja organisasi, sedangkan  transaksional, kepemimpinan 

karismatik dan birokratis memiliki pengaruh negatif pada kinerja organisasi. Dalam 

konteks ini,  merekomendasikan bahwa organisasi harus fokus menggunakan gaya 

kepemimpinan transformasional dan gaya kepemimpinan demokratis untuk meningkatkan 

kinerja organisasi. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh susilo dan Abdul di gresik pada tahun 2015 

dimana bertujuan untuk menguji hubungan antara kepemimpinan transformasional dan 

kepuasan kerja melalui komitmen organisasi. yang menunjukkan bahwa ada hubungan 

yang positif dan sangat signifikan antara kepemimpinan transformasional dan kepuasan 

kerja melalui komitmen kerja. 

Pemimpin yang baik berarti mau menghargai pekerjaan bawahannya. 

Pemimpin (Manajer) menerapkan gaya kemimpinana dalam berinteraksi dengan 

bawahannya. Gaya kepemimpinan adalah suatu cara yang digunakan oleh seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi perilaku orang lain (bawahan atau karyawan ).  

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang dipergunakan oleh seseorang 

pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. Masing-masing gaya 

kepemimpinan memiliki keunggulan dan kelemahan. Seorang pemimpin akan 

menggunakan gaya kepemimpinan sesuai kemampuan dan kepribadiannya. Gaya 

kepemimpinan tersebut dapat berdampak positive maupun negatif pada kinerja kinerja 
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karyawan atau perusahaan tergantung bagaimana mereka mempersepsikan gaya 

kepemimpinan (manajer) tersebut. 

Jika permasalahan terhadap gaya kepemimpinan ini terus terjadi , dalam artian 

diterima atau tidaknya gaya kempimpinan pada suatu organisasi maka ini akan terus 

menerus mempengaruhi kinerja karyawan, karena itu  perlu di lakukan analisis dengan 

judul “Persepsi Karyawan Tentang Gaya Kepemimpinan Manajer Di PT Steelindo 

Wahana Perkasa Belitung” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan pada latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian bagaimana karyawan menggambarkan tentang gaya kepemimpinan  

manajer dan bagaimana gaya kepemimpinan tertentu mempengaruhi kinerja karyawan. 

C. Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu : 

1.  untuk menganalisis bagaimana persepsi karyawan tentang gaya kepemimpinan manajer   

2. Untuk menganalisis bagaimana gaya kepemimpinan manajer dapat mempengaruhi 

kinerja 

3.  Untuk menganalisis gaya kepemimpinan manajer yang diinginkan karyawan untuk 

meningkatkan kinerja. 

D. Manfaat Penelitian 

1.  Manfaat teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi dan pengetahuan bagaimana 

persepsi karyawan tentang gaya kepemimpinan manajer. 
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2.  Manfaat Praktis  

Sebagai acuan bagi manajer dalam menganalisa bagaimana persepsi karyawan 

sehingga efektif untuk meningkatkan kinerja. 


