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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat penting dalam setiap 

penyelenggaraan kegiatan, baik dalam organisasi pemerintahan maupun swasta. 

Oleh karena manusia sebagai perencana, pengubah, dan pengendali sumber daya 

yang lain dalam suatu organisasi. Perusahaan merupakan salah satu bentuk 

oraganisasi bisnis. Perusahaan dapat dikatakan sebagai sebuah oraganisasi karena 

memiliki orang-orang, struktur, dan tujuan. 

Dalam sebuah perusahaan, pemimpin tersebut biasanya adalah seorang 

manajer. Menurut  Hasibuan (2001) manajer adalah sumberdaya pokok serta titik 

sentral setiap aktivitas yang terjadi dalam suatu perusahaan. Manajer harus 

mengutamakan tugas, tanggungjawab, dan membina hubungan yang harmonis 

baik dengan atasan maupun dengan bawahan. Manajer perusahaan adalah seorang 

yang memiliki tanggung jawab yang besar untuk seluruh bagian pada suatu 

perusahaan atau organisasi yang dipimpinnya dan harus mempunyai wawasan 

yang luas. Manajer memimpin beberapa unit bidang fungsi pekerjaan yang 

mengepalai beberapa sektor yang dipegangnya. Pada perusahaan yang berskala 

kecil mungkin cukup diperlukan satu orang manajer umum, sedangkan pada 

perusahaan atau organisasi yang berkaliber besar biasanya memiliki beberapa 

orang manajer umum yang bertanggung-jawab pada area tugas yang berbeda-

beda. 
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Dalam rangka mensukseskan proses memimpin sebuah organisasi, maka 

pemimpin perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang 

diterapkan pada pegawainya. Gaya kepemimpinan atasan mempengaruhi 

kesuksesan pegawai dalam berprestasi dan akan berujung pada keberhasilan 

oraganisasi dalam mencapai tujuannya. Dengan demikian gaya kepemimpinan 

menjadi hal penting bagi seorang manajer agar bisa membawa organisasinya 

kepada tujuan yang ingin dicapai. 

Menurut Krietnet & Kinicki (2002) dengan mempertimbangkan arti gaya 

kepemimpinan maka seorang manajer perlu memikirkan gaya kepemimpinan 

yang tepat. Gaya kepemimpinan yang tepat yaitu gaya kepemimpinan yang dapat 

memaksimalkan kinerja, dan mudah dalam menyesuaikan dengan segala situasi 

dalam organisasi. Untuk membantu menentukan gaya kepemimpinan yang tepat, 

maka manajer perlu mengetahui terlebih dahulu jenis gaya kepemimpinannya. 

Dengan mengetahui gaya kepemimpinannya, maka akan lebih mudah manajer 

untuk mengetahui sesuai atau tidaknya gaya kepemimpinan tersebut dengan 

situasi yang ada. Salah satu cara mengidentifikasi gaya kepemimpinan adalah 

dengan melihat gaya kepemimpinan manajer berdasarkan persepsi para karyawan. 

Karyawan sebagai orang yang dipimpin tentu mengetahui gaya kepemimpinan 

manajernya karena bawahan adalah pihak yang merasakan proses kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan yang ideal menurut Rensis Likert adalah yang 

memiliki orientasi yang tinggi terhadap penyelesaian tugas oleh karyawan dan 

orientasi yang tinggi terhadap hubungan personal dengan karyawan. Kedua 

orientasi tersebut tampaknya sederhana dan mudah dilakukan, namun pada 



 

 8 

kenyataannya cukup sulit diwujudkan khususnya ketika hubungan personal antara 

pimpinan dengan karyawan tergolong akrab, dikhawatirkan munculnya perasaan 

“ewuh pakewuh” pada kedua belah pihak ketika dituntut untuk menyelesaikan 

tugas yang menjadi kewajibannya. Terlebih lagi hubungan personal yang terjalin 

akrab terjadi dan berlangsung dalam budaya Jawa yang paternalistik, setidaknya 

berpotensi mereduksi obyektivitas yang harus tetap terjaga dalam kerangka 

pekerjaan.   

Oleh karena permasalahan penelitian berfokus pada terjadinya bias orientasi 

tugas dengan orientasi hubungan personal antara pemimpin dengan karyawan, 

maka teori gaya kepemimpinan yang dipakai adalah teori gaya kepemimpinan dari 

Rensis Likert, yang sering disebut sebagai studi Michigan (Suprihanto, 2003). 

Fenomena sebagaimana diuraikan di atas menarik untuk dikaji dalam sebuah studi 

serta ingin dilihat apakah terdapat kesesuaian konsepsi gaya kepemimpinan dari 

Rensis Likert pada perusahaan J.O Ciputra Karya Utama Semarang.  

Penelitian gaya kepemimpinan ini dilakukan oleh Lembaga Penelitian 

Sosial pada University of Michigan yang dilaksanakan oleh Rensis Likert dan 

para pembantunya. Likert dan kawan-kawan melakukan studi penelitian dalam 

beberapa pekerjaan yang berbeda untuk melihat apakah prinsip-prinsip atau 

konsep-konsep kepemimpinan yang valid dapat ditemukan. Pada dasarnya, 

mereka menemukan bahwa para penyelia yang mempraktekkan 

pengawasan/pengendalian umum dan berorientasi pada karyawan mempunyai 

semangat kerja lebih tinggi dan produktivitas yang lebih besar daripada penyelia 

yang mempraktekkan pengawasan/pengendalian tertutup dan berorientasi pada 
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tugas/pekerjaan. Likert dengan menggunakan 2 (dua) kategori gaya dasar, yaitu: 

1) orientasi karyawan dan 2) orientasi tugas. 

Menurut Likert, kepemimpinan merupakan suatu proses memotivasi agar 

dapat mengarahkan karyawan dan mengarahkan kemampuannya dalam mencapai 

tujuan yang telah ditentukan bersama di mana dalam teori perilaku. 

Kepemimpinan Likert ini menekankan pada dua gaya kepemimpinan yaitu gaya 

kepemimpinan berorientasi tugas (task orientation) dan orientasi karyawan 

(employ orientation). Orientasi tugas merupakan tingkah laku atasan yang 

menekankan bahwa pekerjaan-pekerjaan diselesaikan dengan baik dengan cara 

mengendalikan dan mengarahkan secara ketat karyawannya. Orientasi karyawan 

merupakan tingkah laku atasan yang menekankan pada pemberian dukungan 

terhadap karyawan dalam proses pengambilan keputusan yang berhubungan 

dengan pekerjaannya dan mengembangkan hubungan yang baik saling percaya, 

menghormati dan saling mempercayai di antara anggota kelompok. Konsep dasar 

dari teori Likert adalah orientasi kepemimpinan yaitu orietasi tugas dan bawahan. 

Dalam gaya yang berorientasi pada tugas ditandai oleh beberapa hal sebagai 

berikut: (Sutanto dan Stiawan,2000). 

1. Atasan memberikan arahan kepada karyawan.  

2. Atasan selalu memberi pengawasan secara ketat kepada karyawan.  

3. Atasan meyakinkan terhadap karyawan bahwa pekerjaannya harus dikerjakan 

sesuai dengan kemauannya.  

4. Atasan lebih menekankan terhadap penyelesaian tugas daripada 

pengembangan karyawan.  
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Sementara gaya kepemimpinan yang berorientasi kepada bawahan ditandai 

dengan beberapa hal sebagai berikut:  

1. Atasan lebih memberikan dukungan daripada memberikan pengawasan 

kepada bawahan.  

2. Atasan melibatkan karyawan untuk mengambil keputusan.  

3. Atasan memiliki sifat saling kerjasama, kekeluargaan, percaya, saling 

menghormati di antara sesama anggota kelompok. 

J.O Ciputra Karya Utama merupakan anak Ciputra Group, sebagai sebuah 

perusahaan real estate yang berpengalaman, yang saat ini sedang mengembangkan 

tanah seluas 60 Ha untuk dibangun real estate dengan konsep “City of Festival”. 

J.O Ciputra Karya Utama sebagai developer CitraGrand Semarang merupakan 

salah satu pengembang di kawasan residensial di Kota Semarang dengan konsep 

perumahan modern yang mengacu pada penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 

secara disiplin. Dengan konsep tersebut, J.O Ciputra Karya Utama mampu 

menghadirkan produk rumah harmoni yang indah antara area komersial, theme 

park, serta private cluster di tengah landscape yang hijau dan teduh. Dalam 

rangka menghadirkan konsep pengembangan perumahan di atas, maka diperlukan 

pimpinan yang mampu melakukan pendekatan gaya kepemimpinan yang 

berimbang, antara orientasi tugas dan orientasi karyawan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka diajukan penelitian dengan judul “Analisis 

Gaya Kepemimpinan pada J.O Ciputra Karya Utama”. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, perumusan masalah yang diajukan 

adalah bagaimana deskripsi gaya kepemimpinan manajer J.O Ciputra Karya 

Utama Semarang. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Untuk mengetahui gaya kepemimpinan manajer J.O Ciputra Karya Utama 

Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi manajer perusahaan, penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan untuk 

melakukan evaluasi atas gaya kepemimpinan dan membantu memberikan 

masukan dalam penyesuaian gaya kepemimpinan. 

2. Penelitian ini bisa dijadikan referensi dan pengembangan penelitian terhadap 

manajemen sumber daya manusia, khususnya mengenai kepemimpinan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


