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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam sebuah perusahaan saat melaksanakan tugas, baik dibidang

industry, manufaktur, maupun jasa pasti memiliki sebuah tujuan yang harus

dicapai. Di dalam sebuah perusahaan, keberhasilan suatu tujuan bukan hanya

karena didukung oleh keunggulan teknologi, operasi, dan sarana prasarana yang

dimiliki, namun keberhasilan sebuah perusahan juga karena adanya faktor sumber

daya manusia. Seperti halnya adanya kepemimpinan pada perusahaan yang

mengatur sebuah organisasi atau fungsi manajerial. Menurut Freeman, Gilbert

JR., dan Stoner (2003:161) mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses

mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas yang berkaitan dengan tugas dari

anggota kelompok. Didalam sebuah perusahaan kepemimpinan sangat

berpengaruh penting didalam sebuah organisasi dan seorang pemimpin memiliki

cara berperilaku yang berbeda – beda saat mempengaruhi bawahannya. Misalnya,

saat memerintah, berkomunikasi, memberikan tugas, memotivasi, memuji dan

menegur, saat mengambil keputusan, memimpin rapat, menggerakan

karyawannya dan cara – cara lainnya. Sikap perilaku itu termasuk aspek – aspek

gaya kepemimpinan.
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Menurut Suradji dan Martono (2014: 94) Gaya kepemimpinan adalah

sikap perilaku pemimpin berdasarkan norma pribadi sesuai nilai – nilai

kepribadian yang dianut seorang pemimpin dalam praktik memimpin anak buah

agar mampu mempengaruhi pengikut. Gaya kepemimpinan memiliki beberapa

macam istilah, yang digunakan diantaranya yaitu gaya kepemimpinan

transaksional dan gaya kepemimpinan tranformasional yang dibedakan oleh

Bernard M. Bass (dalam Stoner, Freeman, Gilbert JR 2003:179). Pemimpin

transaksional merupakan pemimpin yang menentukan apa yang perlu dikerjakan

bawahan dalam mencapai tujuan, mengklasifikasikan keperluan tersebut dan

membantu bawahan menjadi percaya diri bahwa mereka dapat mencapai tujuan

tersebut. Sedangkan, pemimpin transformasional merupakan pemimpin yang

mempunyai visi dan energi pribadi dengan memberikan inspirasi bawahannya

yang mempunyai dampak besar pada organisasi mereka. Kepemimpinan

transaksional merupakan pemimpin yang menjanjikan sesuatu kepada bawahan

seperti memberikan penghargaan kepada bawahannya setelah menjalankan tugas

yang di berikan sedangkan, kepemimpinan transformasional merupakan

pemimpin yang memperhatikan perkembangan dan perubahan prestasi

bawahannya saat mencapai tujuan serta memberikan pengaruh kepada

bawahannya. Kepemimpinan transformasional dan transaksional bukan

merupakan sebagai faktor yang terpisah, akan tetapi sebagai bentuk keharusan

untuk mencapai kepemimpinan yang baik (Sri Rahmi, 2014).

Penelitian ini dilakukan di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara cabang

Semarang, perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi yang memberi
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perlindungan kepada anggota masyarakat dan berhasil memberikan pelayanan

yang sangat baik kepada masyarakat. Dari keberhasilannya, perusahaan pasti

memiliki fungsi manajerial yang baik. Untuk menggerakan fungsi manajerial

tersebut pasti membutuhkan seorang pemimpin yang mengatur dan menggerakkan

fungsi tersebut.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, peneliti ingin meneliti tentang gaya

kepemimpinan transformasional, dikarenakan banyak penelitian yang

menggunakan kepemimpinan transformasional yang menunjukkan bahwa teori

tersebut berpengaruh positif dan signifikan . Seperti penelitian yang dilakukan :

a. Marselius & Rita (2004 : 35-49) melakukan penelitian mengenai hubungan

antara persepsi gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional

dengan kepuasan kerja karyawan. Hasilnya adalah keempat faktor gaya

kepemimpinan yaitu faktor karisma, inspirasional, stimulasi intelektual, dan

perhatian individual yang dianalisis teknik korelasi product-moment dimana

hasil keempat faktor tersebut terdapat hubungan positif dan sangat

signifikan dengan kepuasan kerja.

b. Yohanes & Selly (2004 : 121-141) melakukan penelitian mengenai

komitmen karyawan pada perusahaan ditinjau dari kepemimpinan

transformasional dan transaksional. Hasilnya adalah gaya kepemimpinan

transformasional dan transaksional secara bersama – sama berhubungan

dengan komitmen karyawan pada perusahaan, namun kepemimpinan
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transformasional lebih dominan mempengaruhi komitmen karyawan pada

perusahaan dibandingkan kepemimpinan transaksional.

c. Aries, Diana, dan Siti (2008 : 14-20) melakukan penelitian mengenai

analisis hubungan kepemimpinan transformasional terhadap TQM,

Komitmen Organisasi dan Kinerja Karyawan. Hasilnya adalah gaya

kepemimpinan transformasional memberikan pengaruh yang positif

terhadap penerapan TQM dan juga komitmen organisasi, serta berpengaruh

pada peningkatan penerapan TQM dan komitmen organisasi para karyawan

yang semakin tinggi.

d. Anik Herminingsih (2011:22-37) melakukan penelitian mengenai pengaruh

kepemimpinan transformasional terhadap budaya organisasi. Hasilnya

adalah terdapat pengaruh positif dan signifikan kepemimpinan

transformasional terhadap budaya organisasi.

e. Emil Ryan S. (2014:1-12) melakukan penelitian mengenai pengaruh

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja karyawan dengan

penghargaan sebagai variabel moderating. Hasilnya adalah kepemimpinan

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja

karyawan, dimana semakin baik penerapan gaya kepemimpinan

transformasional oleh pimpinan perusahaan akan membuat kinerja

karyawan semakin tinggi.

Dari beberapa penelitan tersebut menunjukkan bahwa kepemimpinan

transformasional memberi manfaat positif dan signifkan terhadap faktor karisma,

inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual (Marselius & Rita,



5

Program Studi Manajemen FEB UNIKA Soegijapranata

2004), komitmen karyawan (Yohanes & Selly, 2004), komitmen organisasi

(Aries, Diana, dan Siti, 2008), budaya organisasi (Anik Herminingsih, 2011),

kinerja karyawan (Emil Ryan S. 2014), maka peneliti tertarik menerapkan

penelitian tersebut di PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara cabang Semarang.

Menurut Bass & Avolio, 1999 ( didalam Peter G. 2013:181) ciri – ciri

gaya kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan tranformasional

memiliki karakteristik seperti (a) pemimpin yang bertindak sebagai teladan yang

kuat bagi pengikut (pengaruh ideal), (b) pemimpin yang mengkomunikasikan

harapan tinggi dan menginspirasi karyawan (motivasi yang menginspirasi), (c)

mendukung pengikut ketika mencoba pendekatan baru dan mengembangkan cara

inovatif untuk menghadapi masalah organisasi (rangsangan intelektual), (d)

mendengarkan kebutuhan karyawan dan membantu mengembangkan kekuatan

karyawan (pertimbangan yang diadaptasi).

Berdasarkan beberapa penelitan yang menunjukan bahwa kepemimpinan

transformasional memberi manfaat positif dan signifkan terhadap faktor karisma,

inspirasional, stimulasi intelektual, dan perhatian individual (Marselius & Rita,

2004), komitmen karyawan (Yohanes & Selly, 2004), komitmen organisasi

(Aries, Diana, dan Siti, 2008), budaya organisasi (Anik Herminingsih, 2011),

kinerja karyawan (Emil Ryan S. 2014), peneliti tertarik untuk mengetahui lebih

jauh mengenai gaya kepemimpinan Kepala cabang di PT. Asuransi Bhakti

Bhayangkara Cabang Semarang berdasarkan persepsi karyawan dan persepsi

pimpinannya sendiri, apakah ada kesamaan persepsi antara apa yang
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dipersepsikan oleh bawahan pada kepemimpinan atasannya dan sebaliknya atasan

mempersepsikan pada gayanya sendiri, terlebih pada gaya kepemimpinan

transformasional. Untuk itu peneliti melakukan penelitian lebih jauh dengan judul,

“PERSEPSI GAYA KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DI PT.

ASURANSI BHAKTI BAYANGKARA CABANG SEMARANG”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Persepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan Kepala

Cabang PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang ?

2. Bagaimanakah Persepsi atasan mengenai gaya kepemimpinannya di PT.

Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang ?

3. Apakah ada persamaan persepsi mengenai gaya kepemimpinan Kepala

Cabang PT. Asuransi Bhakti Bhayangkara Cabang Semarang ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui presepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan atasannya

2. Mengetahui atasan mempersepsikan gaya kepemimpinannya sendiri

3. Mengetahui adanya kesamaan atau tidak antara persepsi karyawan

dengan persepsi atasannya
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1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

Bagi pimpinan, dalam penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai

bahan masukan dan evaluasi diri atas gaya kepemimpinan.

b. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan mampu menambah referensi untuk peneliti

lain dengan topik yang sejenis, khususnya yang berkaitan dengan gaya

kepemimpinan.




