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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Program Studi Manajemen FEB Unika soegijapranata adalah 

sebuah program studi yang berdasar pada ilmu manajerial. Program Studi 

manajemen FEB Unika Soegijapranata berdiri sejak tahun 1982 yang 

sampai sekarang ini berusia 35 tahun. Saat ini Program Studi Manajemen 

memiliki status akreditasi A. Mahasiswa program studi manajemen di 

berikan ilmu manajerial mulai dari matakuliah pengantar  yang menjadi 

dasar hingga kepada 5 konsentrasi yang dimiliki oleh Program Studi 

Manajemen yaitu Konsentrasi keuangan, Pemasaran, Sumber Daya 

Manusia, Operasi dan Kewirausahaan. 

Selain mendapat ilmu akademik, terdapat beberapa organisasi dan 

kegiatan kemahasiswaan yang dapat digunakan sebagai wadah untuk 

mengasah ketrampilan yang dimiliki  oleh mahasiswa. Organisasi dan 

kegiatan kemahasiswaan  diantaranya adalah Senat Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (SMFEB), Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis (BEMFEB), Himpunan Mahasiswa Progam Studi 

Manajemen (HMPSM) serta berbagai Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM). 

Melalui wadah tersebut diharapkan dapat mengasah  ketrampilan yang 

dimiliki mahasiswa Progam Studi Manajemen.  Di harapkan dengan bekal 
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ilmu akademik yang baik serta wadah mengasah ketrampilan yang cukup, 

lulusan Program Studi manajemen dapat menjadi manager yang handal. 

Untuk menjadi seorang manager yang handal maka harus memiliki  

ketrampilan yang harus dikuasai. 

Menurut Warni (dalam  Ketrampilan Manajemen yang di 

butuhkan, 2016)  terdapat beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh 

seorang manager yaitu: ketrampilan konseptual. Hal ini terkait dengan 

kemampuan dalam membuat ide dan menyampaikan gagasan  untuk 

kemajuan perusahaan.  Ketrampilan berkomunikasi. Seorang manajer 

harus mampu berinteraksi dengan baik kepada banyak orang. Saat 

berkomunikasi dengan bawahan maka ia harus dapat berkomunikasi secara 

persuasive dan bersahabat. Ketrampilan teknis. Memiliki ketrampilan 

teknis merupakan bekal yang harus dimiliki oleh seorang manajer 

sehingga dia tidak hanya memahami konsep namun juga dapat 

menciptakan efektivitas dan efisiensi. Ketrampilan manajemen waktu. 

Seorang manajer harus mampu mengalokasikan waktu untuk mendapat 

hasil yang optimal. Kemampuan ini akan di uji pada saat menyusun 

rencana sebuah projek, dimana tidak hanya masalah manajemen waktu 

saja yang harus di perhatikan tetapi juga membuat skala prioritas. 

Ketrampilan membuat keputusan. Kemampuan untuk mengidentifikasi 

masalah dan dapat meninjau secara komprehesif  termasuk memberi solusi 

dalam memecahkan masalah adalah ketrampilan yang harus dimiliki setiap 

manajer. Mengambil keputusan hendaklah tidak dilakukan dengan buru-
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buru namun sering kali manajer harus mengambil keputusan dengan cepat 

dan mendesak. Ketrampilan kepemimpinan. Manajer harus benar-benar 

menjadi seorang pemimpin dan tidak mengindahkan hal-hal yang tidak 

perlu. Menjalankan progam kerja dan evaluasi membutuhkan komitmen 

dan ketegasan. Manajer yang tangguh akan mendorong terciptanya trust di 

lingkungan kerjanya dan menciptakan teamwork yang solid. 

Berdasarkan pra survey yang telah di lakukan dengan membagikan 

kuesioner kepada 20 mahasiswa Program Studi Manajemen, diperoleh 

hasil sebagai berikut : 

Tabel 1.1 

Hasil pra survey skill utama yang harus dimiliki oleh manajer 

No  Skill utama yang harus dimiliki oleh 

manajer 

Jumlah jawaban 

1.  Ketermpilan konseptual 1 

2.  Keterampilan komunikasi 1 

3.  Keterampilan teknis 0 

4.  Keterampilan manajemen waktu 0 

5.  Keterampilan membuat keputusan 4 

6.  Keterampilan kepemimpinan 14 

 Sumber : pra survey, september 

Berdasarkan tabel di atas, menurut mahasiswa Program Studi 

Manajemen skill utama yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah  

ketrampilan kepemimpinan. Hal tersebut dilihat dari jumlah jawaban 

terbanyak yaitu 14 dari 20 orang menjawab ketrampilan kepemimpinan.  

Menurut Goleman (dalam wall, 2013:1) keterampilan kepemimpinan 

adalah alat, perilaku dan kemampuan yang di butuhkan seseorang agar 
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berhasil memotivasi dan mengarahkan orang lain. Berdasarkan hasil 

survey tersebut, mahasiswa program studi manajemen juga erat 

hubunganya dengan ilmu kepemimpinan. Ilmu kepemimpinan juga 

diberikan di dalam perkuliahan 

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini adalah  mahasiswa Program Studi manajemen sebagai calon 

manajer hendaknya memiliki skill kepemimpinan yang bagus. Judul yang 

di gunakan dalam penelitian ini adalah “ANALISIS KETRAMPILAN 

KEPEMIMPINAN MAHASISWA PROGAM STUDI MANAJEMEN 

FEB UNIKA SOEGIJAPRANATA. ” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang, permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi manajemen sebagai calon 

manajer hendaknya memiliki skill kepemimpinan yang bagus. Maka 

pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini adalah :  

Bagaimana deskripsi ketrampilan  kepemimpinan mahasiswa Progam 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata 

Semarang? 

 

 

 



 
 

5 
 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dicetuskan 

maka tujuan penelitian adalah : 

Mengetahui deskripsi ketrampilan kepemimpinan mahasiswa Progam 

Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata 

Semarang. 

1.4 Manfaat Penelituan 

a. Manfaat  akademik : 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi untuk 

penelitian serupa dimasa mendatang. 

b. Manfaat praktis : 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan 

sumbangan pemikiran yang berguna bagi mahasiswa Progam Studi 

Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unika Soegijapranata. 

 

 

 

 

 

 

 

 


