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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Menjadi pemimpin merupakan suatu anugerah, karena seorang pemimpin 

dipercaya oleh banyak orang untuk mengemban tugas dan tanggung jawab yang 

dapat mempengaruhi hajat hidup pengikut-pengikutnya. Palestini (2008:22) 

berpendapat  bahwa menjadi seorang pemimpin merupakan suatu kesempatan 

untuk membuat suatu perubahan yang berarti bagi para bawahan yang 

memberikan kepercayaan pada pimpinan tersebut untuk memimpin.  Pemimpin 

yang efektif  harus  mampu melaksanakan fungsi manajerial seperti perencanaan, 

pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol terhadap para bawahannya agar mereka 

menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. 

Pemimpin memberikan arahan pada bawahan dipimpinnya untuk 

mencapai tujuan yang ditetapkan sehingga mendapatkan hasil yang terbaik. Oleh 

karena itu seorang pemimpin yang berperan sebagai agen perubahan harus 

berpikiran terbuka untuk menerima masukan-masukan berupa kritik dan saran,  

mempunyai kepedulian atas hal-hal yang diperlukan oleh bawahannya sehingga 

pimpinan tersebut mampu untuk menjadi fasilitator yang mau dan 

mampu mengimplementasikan ide-ide baru yang disepakati. 

Pemimpin sebagai figur yang mempunyai kemampuan untuk 

mempengaruhi orang lain diharapkan dapat memimpin dengan berpegang pada 

suatu prinsip atau pendirian sehingga segala tindakannya dilakukan secara 
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konsisten dan mempunyai alasan yang jelas ketika menangani persoalan-persoalan 

didalam organisasi. Seorang pemimpin organisasi dalam memberikan tugas juga 

harus dapat memahami fakta situasi dan kondisi yang sedang terjadi dan fakta 

anggota organisasi yang akan melaksanakan tugas. 

Pemimpin merupakan unsur yang sangat penting didalam organisasi 

karena pemimpin berperan dalam membimbing dan menuntun para bawahan 

dalam mencapai tujuan. Memimpin bawahan tidak mudah karena setiap bawahan 

mempunyai latar belakang dan watak yang berbeda-beda. Pemimpin 

mempengaruhi para bawahannya untuk memberikan kontribusi dan berpartisipasi 

terhadap tercapainya tujuan organisasi dengan efektif dan efisien.  

Penelitian ini dilakukan pada bagian produksi di  PT.AST Jakarta Utara 

yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang otomotif yang memproduksi 

sepeda motor. Penelitian dengan topik gaya kepemimpinan ini menarik untuk 

dilakukan karena para pimpinan pada bagian produksi di PTAST  ini dituntut 

untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Perlu diketahui, PT.AST 

menetapkan waktu 22 detik sebagai waktu standar untuk merakit satu unit sepeda 

motor siap pakai seharga belasan juta rupiah sehingga menuntut kepiawaian 

atasan untuk membimbing anak buahnya ketika terjadi permasalahan pada 

mekanisme produksi (hasil wawancara dengan pimpinan bagian produksi di 

PT.AST Jakarta Utara pada 28 Oktober 2013). 

 Pimpinan bertanggung jawab atas waktu yang diperlukan untuk 

mempertimbangkan keputusan dalam memperoleh solusi yang membantu para 
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bawahan menyelesaikan hambatan dalam proses produksi. Setiap  22 detik waktu 

yang hilang karena digunakan pimpinan untuk berpikir, berarti perusahaan merugi 

sebesar harga satu unit sepeda motor.  

Tantangan yang di hadapi oleh para pimpinan bagian produksi di PT.AST 

ini sejalan dengan teori kepemimpinanPath-Goal Theory (Jalan-Tujuan) dimana 

seorang pemimpin memotivasi bawahannya dengan membantu mereka ketika 

menghadapi kesulitan-kesulitan dan tantangan ketika hendak mencapai tujuan / 

goal (terselesaikannya pekerjaan) nya masing-masing. Tujuan utama pimpinan di 

bagian produksi adalah memotivasi pada bawahan agar berkinerja maksimal 

dengan memberikan bantuan dalam menghadapi hambatan-hambatan atau 

tantangan kerja ketika menyelesaikan tugas individualnya di masing-masing 

stasiun kerjanya melalui jalan / path (prosedur kerja) yang ditetapkan oleh 

perusahaan, sehingga tujuan (goal)yaitu selesainya satu unit sepeda motor dalam 

waktu 22 detik dapat tercapai.  Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian dengan 

judul “ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN DI PT. AST JAKARTA UTARA 

DIDASARKAN PADA PATH-GOAL THEORY”. 

1.2 Perumusan Masalah 

Bagaimanakah gaya kepemimpinan pada bagian produksi PTAST Jakarta Utara 

berdasarkan  Path-Goal Theory? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Mendeskripsikan gaya kepemimpinan pada bagian produksi PTAST Jakarta Utara 

berdasarkan  Path-Goal Theory . 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.  Bagi Perusahaan:  

Memberi informasi mengenai hasil analisis gaya kepemimpinan, yang dapat 

digunakan sebagai refleksi untuk perbaikan-perbaikan di masa mendatang. 

2. Bagi Peneliti: 

Penelitian ini memperluas wawasan keilmuan dibidang sumber daya manusia 

mengenai gaya kepemimpinan sebagai aplikasi dari teori-teori yang telah penulis 

dapatkan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dijelaskan latar belakang penelitan, perumusan masalah,  tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini berisi tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, dan definisi 

operasional. 

BAB III: METODE PENELITIAN: 

Dalam bab ini diuraikan tentang lokasi penelitian, alasan pemilihan reponden, 

pengujian validitas dan reliabilitas, metode pengambilan data, dan metode analisis 

data. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan mengenai gambaran umum obyek penelitian, identitas 

responden, hasil penelitian dan analisis data, serta implikasi manajerial. 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan-kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran bagi 

perusahaan dan penelitian selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




