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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan bersama, namun untuk 

mencapai tujuan secara efektif diperlukan manajemen yang baik dan benar. 

Manajemen merupakan praktik spesifik yang mengubah sekumpulan orang menjadi 

kelompok yang efektif, berorientasi pada tujuan yang produktif (Wibowo, 2009: 1).  

Seorang pemimpin organisasi memiliki andil yang sangat besar dalam 

pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Pemimpinlah yang 

menentukan kemana organisasi mau dibawa dan bagaimana menggerakkan semua 

elemen yang ada dalam organisasi agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

(Sopiah, 2008, h.1).  

Memahami perilaku individu-individu dalam organisasi bukan pekerjaan yang 

mudah bagi seorang pemimpin. Setiap individu adalah unik (berbeda). Setiap 

individu menuntut perlakuan, sikap dan tindakan yang berbeda dari yang lain. Abad 

modern saai ini membuat organisasi memerlukan pemimpin yang bercorak 

kepemimpinan masa kini. Kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang 

mampu membawa organisasi untuk mengembangkan perusahaan, mampu 

berkompetisi dengan pesaing, sekaligus bersedia memberikan kesejahteraan dan 

kebahagian kepada bawahan dan masyarakat luas.  Oleh karena itu keberhasilan 
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organisasi dalam mencapai tujuan yang ingin diraih bergantung pada 

kepemimpinannya yaitu apakah kepemimpinan tersebut mampu menggerakkan 

semua sumber daya manusia, sumber daya alam, sarana, dana dan waktu secara 

efektif-efisien serta terpadu dalam proses manajemen karena kepemimpinan 

merupakan inti dari organisasi, manajemen, dan administrasi (Kartono, 2005: 14).  

Kepemimpinan muncul bersama-sama adanya peradaban manusia yaitu sejak 

zaman nabi-nabi dan nenek moyang manusia yang berkumpul bersama, lalu bekerja 

bersama-sama untuk mempertahankan eksistensi hidupnya dalam menantang 

kebuasan binatang dan alam sekitarnya. Hal tersebut sesuai pernyataan Lombardi 

(Isjoni, 2007: 17) bahwa pemimpin tidak dilahirkan akan tetapi pemimpin dibuat, 

dibentuk, dan itu semua terbentuk melalui usaha dan kerja keras. 

Kepemimpinan telah lama dipandang sebagai salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi kinerja organisasi, karena apabila pemimpin hanya melakukan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengontrolan saja tidaklah cukup 

jika tidak disertai dengan kepemimpinan yang baik, hasilnya akan menjadi kurang 

baik dan kurang efektif (Rivai, 2004: 8). 

Seorang pemimpin harus menyadari pentingnya pengembangan kematangan 

bawahannya dari segi motivasi, keahlian, pengambilan keputusan, dan keterampilan 

menyelesaikan masalah. Hal ini disebabkan karena sumber daya manusia merupakan 

sumber daya kritis yang turut menentukan kesuksesan organisasi. Oleh karena itu, 

bagi para pemimpin penting sekali untuk menekankan perlunya tanggung jawab 
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pengembangan. Pemimpin juga perlu membangun kecakapan dan komitmen mereka 

terhadap bawahan dengan tujuan memotivasi para bawahan agar tidak tergantung 

pada orang lain, karena jika pemimpin dapat dibanggakan para bawahannya akan 

mencapai tingkat kematangan tinggi, maka tugas-tugas pemimpin tersebut dapat 

diambil oleh mereka. Saat bawahannya dapat mengambil alih tanggung jawab dalam 

kegiatan dan tugas sehari-hari, pemimpin dapat memusatkan mereka di dalamnya. 

Akhirnya, sumber daya yang diperoleh ini dapat memaksimalkan produktivitas 

kelompok (Hersey, 1994:84). 

Organisasi akan berjalan dengan baik jika pimpinan mempunyai kecakapan 

dalam bidangnya, namun setiap pimpinan mempunyai keterampilan yang berbeda, 

seperti keterampilan teknis, manusiawi dan konseptual. Koperasi  sebagai  lembaga  

di mana para anggota yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk 

meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatan, koperasi dilandasi 

oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi 

yang sarat dengan nilai etika bisnis.  

Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri  

(self  help), percaya pada diri sendiri (self reliance),  dan  kebersamaan  (cooperation)  

akan  melahirkan  efek  sinergis.  Efek  ini  akan menjadi suatu kekuatan yang sangat 

ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya.  

Konsepsi demikian mendudukkan koperasi sebagai badan usaha yang cukup  strategis  

bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya 

berdampak pada masyarakat secara luas.  
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Koperasi Simpan Pinjam Pamardi Utomo sampai saat ini telah mampu 

membuka 30 kantor cabang yang terletak di Jawa Tengah dan Jawa Barat.  Di tahun 

2010, tingkat persaingan semakin ketat karena peran perbankan turut melakukan 

ekspansi produk di sektor UMKM. Kepemilikan modal yang lebih besar dengan 

tingkat suku bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan tingkat suku bunga yang 

ditawarkan oleh KSP Pamardi Utomo memberikan UMKM banyak pilihan, sehingga 

nasabah cenderung memilih yang produk dengan tingkat suku bunga yang lebih 

rendah serta jumlah pinjaman yang lebih besar.  

Kepemimpinan di Koperasi Simpan Pinjam Pamardi Utomo memainkan 

peranan yang amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pimpinan membutuhkan orang 

lain, yaitu bawahan untuk melaksanakan secara langsung tugas-tugas, di samping 

memerlukan sarana dan prasarana lainnya. Kepemimpinan yang efektif dan dapat 

diterapkan dalam linkungan Koperasi Pamardi Utomo adalah kepemimpinan 

situasional dimana dalam kepemimpinan situasional telah tercakup empat macam 

indikator gaya didalamnya yaitu telling, selling, participating dan delegating. 

Kepemimpinan gaya situasional tersebut kiranya mampu menumbuhkan, memelihara 

dan mengembangkan usaha dan iklim yang kondusif di dalam kehidupan 

organisasional.  

Bennis (dalam Kartono, 1982) memberi batasan kepemimpinan sebagai “the 

process by which an agent induces a subordinate to behave in a desired manner" 
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(proses yang digunakan seorang pejabat menggerakkan bawahannya untuk berlaku 

sesuai dengan cara yang diharapkan). Berdasarkan defenisi tersebut dapat dinyatakan 

bahwa kepemimpinan pada Koperasi Simpan Pinjam Pamardi Utomo merupakan 

proses mempengaruhi atau menggerakkan bawahan (followers) agar mau 

melaksanakan apa yang diinginkan atau diharapkan oleh pimpinan tersebut.  

Pemimpin Koperasi Simpan Pinjam Pamardi Utomo di dalam melaksanakan 

kepemimpinan telah memiliki kriteria-kriteria yang diharapkan, dalam arti seorang 

pemimpin harus memiliki kriteria yang lebih dari pada bawahannya misalnya jujur, 

adil, bertanggung jawab, loyal, energik, dan beberapa kriteria-kriteria lainnya. 

Kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang kompleks, oleh karena berhadapan 

dengan kondisi-kondisi ekonomi, nilai-nilai sosial dan pertimbangan politis. 

Gaya kepemimpinan situasional merupakan jenis gaya kepemimpinan yang 

tergolong baru dan sering digunakan pemimpin saat ini. Gaya kepemimpinan 

situasional dianggap para ahli manajemen sebagai gaya yang sangat cocok untuk 

diterapkan saat ini, termasuk dalam kepemimpinan Koperasi Simpan Pinjam Pamardi 

Utomo Semarang. Bawahan yang tergolong pada tingkat kematangan yaitu bawahan 

yang tidak mampu tetapi berkemauan, maka gaya kepemimpinan yang seperti ini 

masih pengarahan, karena kurang mampu, juga memberikan perilaku yang 

mendukung. Dalam hal ini pimpinan/pemimpin perlu membuka komunikasi dua arah 

(two way communications), yaitu untuk membantu bawahan dalam meningkatkan 

motivasi kerjanya.  
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Selanjutnya, karyawan yang mampu akan tetapi tidak mau melaksanakan 

tugas atau tangung jawabnya, pemimpin harus aktif membuka komunikasi dua arah 

dan mendengarkan apa yang diinginkan oleh bawahan. Sementara gaya delegasi 

adalah gaya yang cocok diterapkan pada bawahan yang memiliki kemauan juga 

kemampuan dalam bekerja. Dalam hal ini pemimpin tidak perlu banyak memberikan 

dukungan maupun pengarahan, karena dianggap bawahan sudah mengetahui 

bagaimana, kapan dan dimana mereka barus melaksanakan tugas atau tangung 

jawabnya. Dengan penerapan gaya kepemimpinan situasional ini, maka bawahan atau 

pegawai merasa diperhatikan oleh pemimpin, sehingga diharapkan produktivitas 

kerjanya akan meningkat. 

Fenomena persaingan dibidang lembaga keuangan telah memunculkan 

permasalahan baru yaitu semakin kecilnya ruang gerak usaha unit usaha koperasi 

ditengah semakin gencarnya tingkat persaingan bank-bank yang juga menawarkan 

produk serupa. Kondisi ini juga dirasakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Pamardi 

Utomo karena pihak koperasi harus bersaing ketat dengan pihak perbankan baik bank 

pemerintah maupun bank-bank swasta lain.  

Keberhasilan KSP Pamardi Utomo dalam merekrut UMKM untuk terus 

bertahan menjadi nasabah,  kemampuan untuk terus bertahan dalam persaingan serta 

kemampuan membangkitkan perekonomian dalam negeri dengan tingkat kemacetan 

kredit yang sangat kecil tidak lepas dari peranan pimpinan. Untuk itu KSP Pamardi 

Utomo  membutuhkan figur seorang pemimpin yang bisa diandalkan dan mampu 

menghadapi persaingan global (http://pamardiutomo.com). 
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Gaya kepemimpinan adalah suatu pola perilaku yang konsisten yang 

ditunjukan dan diketahui oleh pihak lain ketika berusaha mempengaruhi kegiatan-

kegiatan orang lain. Perilaku ini dikembangkan dan dipelajari setiap saat oleh pihak 

lain untuk mengenali karakter seorang pemimpin, gaya atau kepribadian pemimpin.   

Pola umum yang biasanya terlibat diantaranya perilaku yang berorientasi pada 

tugas atau perilaku hubungan atau beberapa kombinasi dari keduanya. Dua bentuk 

perilaku tugas dan hubungan merupakan titik pusat dari konsep kepemimpinan 

situasional. Kepemimpinan situasional menurut Hersey dan Blanchard (Thoha, 2010: 

63) didasarkan pada saling berhubugannya hal-hal berikut ini : 

1. Jumlah petunjuk dan pengarahan yang diberikan oleh pimpinan. 

2. Jumlah dukungan sosioemosional yang diberikan oleh pimpinan. 

3. Tingkat kesepian atau kematangan para pengikut yang ditunjukkan dalam 

melaksanakan tugas khusus, fungsi, atau tujuan tertentu. 

Hersey dan Blanchard menekankan bahwa Teori Kepemimpinan Situasional 

(TKS) adalah pada pengikut-pengikutnya dan kemudian menggunakan suatu tipe 

kepemimpinan yang sesuai dengan tingkatan tersebut. Mereka berusaha menyatukan 

bersama pemikiran teorisi-teorisi utama untuk menjadi teori kepemimpinan 

situasional berdasarkan perilaku. Mereka menambahkan empat tipe pengikut terhadap 

empat gaya kepemimpinan (Tyson&Jackson, 1992 : 92). 

Konsep seorang pemimpin dalam Koperasi Simpan Pinjam tentang 

kepemimpinan dari kekuasaan yang memproyeksikan diri dalam bentuk sikap 
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memimpin, tingkah laku, dan sifat kegiatan pemimpin koperasi yang dikembangkan 

dalam kegiatannya dalam memberikan bimbingan (breafing) akan mempengaruhi 

situasi kerja (dalam hal ini adalah suasana kerja), semangat kerja anggota-anggota 

staf (dalam hal ini adalah para karyawan koperasi simpan pinjam), sifat hubungan 

kemanusiaan di antara sesamanya (dalam hal ini adalah hubungan antara pemimpin  

dengan karyawannya), dan akan mempengaruhi kualitas hasil kerja yang mungkin 

dapat dicapai oleh karyawan-karyawannya (http://one.indoskripsi.com). 

Berdasarkan uraian diatas para pemimpin khususnya yang bergerak dibidang 

koperasi harus mengetahui tipe kepemimpinan yang seperti apakah yang harus 

diterapkan dalam mengahadapi berbagai masalah. Salah satu contoh masalah yang 

tidak mungkin bisa dicegah adalah Peraturan Pemerintah yang seringkali berubah  

sesuai dengan  kondisi  dan  tuntutan lingkungan politik, ekonomi, usaha. sosial, dan 

budaya sehingga berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, menarik untuk 

dilakukan suatu penelitian dengan judul : “ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN 

SITUASIONAL DI KOPERASI SIMPAN PINJAM PAMARDI UTOMO 

SEMARANG” 

 

1.2 Perumusan masalah  

Bagaimana analisis gaya kepemimpinan situasional Koperasi Simpan Pinjam 

Pamardi Utomo Semarang ? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran analisis gaya 

kepemimpinan situasional di Koperasi Simpan Pinjam Pamardi Utomo Semarang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai macam manfaat, antara 

lain : 

1. Maanfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk menambah wawasan serta 

pengetahuan tentang analisis gaya kepemimpinan situasional koperasi simpan 

pinjam. 

2. Manfaat Praktis 

Bagi koperasi, khususnya Koperasi Simpan Pinjam penelitian ini diharapkan 

mampu memberikan informasi dan masukan yang baik tentang analisis gaya 

kepemimpinan situasional dibidang Koperasi Simpan Pinjam, sehingga koperasi 

dapat bersaing secara sehat dengan kompetitor di masa mendatang. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab 

sebagai berikut : 
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Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini menyajikan latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian. 

Bab II : LANDASAN TEORI 

Berisi tinjauan pustaka yang akan menguraikan pengertian tipologi, 

kepemimpinan yang terdiri dari pengertian kepemimpinan dan  

kepemimpinan situasional, kerangka pikir serta definisi operasional. 

Bab III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menyajikan obyek dan lokasi penelitian, populasi dan sampel, 

jenis dan sumber data,  metode pengumpulan data, skala pengukuran 

dan teknik analisis data.  

Bab IV : HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini disajikan mengenai hasil penelitian yang meliputi 

gambaran obyek penelitian terdiri dari gambaran umum perusahaan 

dan gambaran umum responden serta pembahasan untuk menjawab 

permasalahan penelitian. 

Bab V : PENUTUP 

Bab ini merupakan kesimpulan dan saran dari analisis yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya 

 


	logo: 


