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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembentukan tim dalam perusahaan merupakan salah satu proses 

untuk mendukung terlaksananya strategi perusahaan. Tim adalah sebuah unit 

yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling berinteraksi dan 

berkoordinasi untuk menyelesaikan sebuah tugas (Daft, 2003:171). Hackman 

dan Wageman (2005) menyarankan bahwa efektivitas tim terdiri dari tiga 

dimensi: kinerja/hasil tugas tim, proses-proses sosial yang memaksimalkan 

efektivitas kelompok, dan keberlanjutan pengalaman kelompok yang 

berkontribusi positif terhadap pembelajaran dan kebahagiaan individual 

anggota tim. Pembinaan tim diperlukan untuk membuat suatu tim menjadi 

efektif. Hackman dan Wageman (2005) mendefinisikan pembinaan tim 

sebagai interaksi langsung dengan tim agar penggunaan sumber daya untuk 

menyelesaikan pekerjaan tepat dan terkoordinasi. Ada pebedaan antara 

pembinaan dan pembinaan tim yang terlihat dari tujuannya. Pembinaan lebih 

berfokus pada tujuan individu yakni meningkatkan kinerja individu melalui 

self-management. Sedangkan pembinaan tim difokuskan untuk mendukung 

pencapaian tujuan tim. Namun, karena tujuan tim adalah puncak kinerja 

individu, maka pembinaan tim juga untuk memotivasi kinerja baik di tingkat 

individu dan tim, dengan definisi tujuan yang ditetapkan pada tim daripada 

individu (Mink et al., 1993). 
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Penelitian empiris yang dilakukan Gersick (1988) memberikan 

dukungan bahwa team coaching theory  memiliki pengaruh antara motivasi 

terhadap kinerja tim. Menurut team coaching theory menunjukan bahwa 

pembinaan tim paling efektif dijalankan di awal, pertengahan dan akhir siklus 

kerja. 

Performance management adalah proses multi-langkah yang 

digunakan dalam organisasi untuk mengelola kinerja karyawan (Smither dan 

London, 2009), menggabungkan antara manajer dan bawahan (Budworth dan 

Mann, 2011), cara yang digunakan oleh manajemen untuk mendorong tim 

agar efektif. Seperti team coaching theory, performance management juga 

menyediakan kerangka temporal yang disebut performance management 

timing. Performance management timing berdampak positif terhadap 

efektivitas tim (Hackman and Wageman, 2005). Melalui pertimbangan 

performance management untuk mendorong keefektifan tim, maka ada 3 

tahapan performance management timing yang dilakukan di awal, 

pertengahan dan akhir siklus kerja, yakni: goal setting/ planning (penyelarasan 

target dan rencana kerja melalui proses diskusi atasan dan bawahannya) yang 

dilihat dari goal specifity, goal difficulty, goal insentisity, dan goal 

commitment; feedback (umpan balik dari atasan ke bawahan untuk 

memotivasi); dan performance appraisal (mengevaluasi pencapain kinerja 

karyawan).  

Peran kepemimpinan tidak kalah penting dalam sebuah organisasi. 

Menurut Schein (1992), Nahavandi & Malekzadeh (1993) serta Kouzes & 
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Posner (1987), pimpinan mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan 

organisasi. Greenberg dan Baron (2001) menyatakan bahwa kepemimpinan 

merupakan suatu unsur kunci dalam keefektifan organisasi. Setiap pemimpin 

pada dasarnya memiliki perilaku yang berbeda dalam memimpin para 

karyawannya, perbedaan perilaku para pemimpin disebut dengan gaya 

kepemimpinan. Gaya Kepemimpinan merupakan cara yang dimiliki oleh 

seseorang dalam mempengaruhi sekelompok orang atau bawahan untuk 

bekerja sama. Mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi 

berperan dominan atas keberhasilan organisasi tersebut dalam 

menyelenggarakan berbagai kegiatannya, terutama terlihat dalam kinerja para 

pegawainya (Siagian, 1999). Gaya kepemimpinan sangat penting karena 

pembinaan tim membutuhkan interaksi antara atasan dan bawahan untuk 

mendukung hubungan positif antara pemimpin dan anggota tim serta 

hubungan antar anggota tim (Mathieu et al., 2008). Dalam hal ini seorang 

pemimpin mengambil peran sebagai pelatih, sehingga gaya kepemimpinan 

sangat mempengaruhi efektivitas tim. 

Menurut Walumbwa et al., 2008, gagasan gaya kepemimpinan yang 

dapat beradaptasi untuk memenuhi berbagai persyaratan pelatihan timdan 

memiliki implikasi praktek untuk gaya kepemimpinan lain yang muncul. 

Salah satu gaya kempemimpinan yang muncul beberapa tahun terakhir ini 

adalah kepemimpinan autentik. Kepemimpinan autentik adalah salah satu 

gaya kepemimpinan terbaru yang muncul dari kalangan akademis. Luthans 

dan Avolio (2003) pada awalnya mendefinisikan kepemimpinan autentik 
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sebagai proses kepemimpinan sebagai hasil dari perpaduan antara psikologis 

individu dengan organisasi yang terbangun baik, sehingga mampu 

menghasilkan perilaku yang kadar kewaspadaan dan kemampuannya dalam 

mengendalikan dirinya tinggi serta mendorong pengembangan diri secara 

positif.  Seorang pemimpin autentik menunjukkan keyakinan yang konsisten 

dengan tindakan, gaya kepemimpinan autentik mungkin memiliki implikasi 

untuk persepsi karyawan (Walumbwa et al., 2008). Menurut Walumbwa et 

al.,(2008) pemimpin autentik lebih tertarik dalam memberdayakan 

pengikutnya untuk membuat perbedaan dengan membina hubungan yang 

berkualitas tinggi berdasar prinsip pertukaran sosial dari pada pertukaran 

ekonomi. Teori dan penelitian menyarankan bahwa kepemimpinan autentik 

adalah prediksi kinerja. 

Pemilihan level individu, dimaksudkan untuk mengetahui persepsi 

anggota tim terhadap efektivitas timnya. Penelitian ini dilakukan pada level 

individu seperti yang dilakukan oleh Hackman dan Wageman,2005 dalam 

risetnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

penuls tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Performance Management Timing Terhadap Efektivitas Tim dengan 

Gaya Kepemimpinan Autentik Sebagai Variabel Moderasi”. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka peneliti merumuskan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan autentik memoderasi hubungan antara 

performance management timing dan efektivitas tim? 

 

 

1.3 Tujuan dan  Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini, berdasarkan pemurusan masalah 

diatasadalah : 

1. Untuk mengetahui apakah kepemimpinan autentik memoderasi 

hubungan antara performance management timing dan efektivitas 

tim. 

 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Riset. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan bukti 

empiris dari proposisi Angus J. Duff mengenai gaya 

kepemimpinan dalam hubungannya dengan performance 

management timing dan efektivitas tim. 

2. Bagi Praktisi.  Hasil dari riset penelitian ini diharapkan bagi 

pemimpin mampu mengembangkan gaya kepemimpinan autentik 

menjadi gaya kepemimpinan baru.  
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1.4 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab, yaitu: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumuan masalah, 

tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan penelitian 

ini. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi landasan teori, pengembangan hipotesis yang akan 

menguraikan teori, konsep dan penelitian sebelumnya yang 

relevan, kerangka berpikir, dan definisi dan pengukuran variabel 

dalam penelitian ini. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan populasi dan sampel yang digunakan 

dalam penelitian, jenis dan sumber data, definisi dan pengukuran 

variabel, serta metode analisis data. 

BAB IV HASIL ANALISIS 

Bab ini merupakan hasil dan analisis data yang akan 

menguraikanberbagai perhitungan yang diperlukan untuk 

menjawab permasalahanyang diajukan dalam penelitian ini. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan, keterbatasan dan implikasi dari analisis 

yang telah dilakukan pada bagian sebelumnya.


