
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Di lingkungan masyarakat, dalam organisasi formal maupun nonformal

selalu ada yang dianggap lebih dari yang lain, apalagi pada perbankkan.

Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat atau

ditunjuk sebagai orang yang dipercaya untuk mengatur orang lainnya. Biasanya

orang seperti itu disebut pemimpin. Dari kata pemimpin itulah kemudian

muncul istilah kepemimpinan.

Kepemimpinan yang berhasil kepemimpinan yang memiliki kemampuan

pribadi tertentu, juga mampu melihat keadaan karyawan dan lingkungannya.

Pada umumnya antara pemimpin dan karyawan mempunyai latar belakang dan

limgkungan yang berbeda. Perbedaan tentunya mempunyai konsekuensi

terhadap kebutuhan karyawan tersebut. Bila pimpinan bisa menyesuaikan

perbedaan tersebut maka para karyawan secara langsung akan mau melibatkan

diri dalam proses bekerja.

Kepemimpinan merupakan proses untuk memengaruhi orang lain baik di

dalam organisasi maupun diluar organisasi untuk mencapai tujuan yang

diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi tertentu. Proses memengaruhi
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tersebut sering melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan,

otoritas maupun bujukan.

Sebagai seorang pemimpin, ia merupakan orang yang yang bekerja

dengan pihak lain. Untuk itu seorang pemimpin tidak bisa menjalankan

pekerjaan sendiri saja, tetapi diperlukan pihak lain untuk menjalankan

pekerjaan tersebut dengan cara memberikan tugas-tugas kepada bawahannya.

Seorang karyawan mungkin menjalankan tugas yang diberikan kepadanya

dengan baik atau tidak dijalankan dengan baik. Jika tugas yang dibebankan

tidak terlaksana dengan baik maka pimpinan perlu mengetahui apakah

karyawan memang tidak mampu menyelesaikan pekerjaan yang ditugaskan

kepadanya atau mungkin mempunyai dorongan atau motivasi dalam bekerja.

PT. BPR Unisritama pekanbaru yang mulai beroperasi pada tanggal 14

April 1992 ini bergerak dibidang jasa. Bank perkreditan rakyat (BPR) satu-

satunya lembaga keuangan di Indonesia milik pemerintah (BUMN), yang

berada dibawah wewenang departemen keuangan dan berstatus hukum

perusahaan umum (perum). Bank perkreditan rakyat adalah bank yang

melaksanakan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syari’ah

yang sama-sama memberikan kredit atau pinjaman kepada masyarakat dengan

mudah dan cepat.



PT BPR Unisritama Pekanbaru yang berada di Jl. Soekarno Hatta No. 03,

Pekanbaru adalah berstatus sebagai kantor pusat PT BPR Unisritama. Sehingga

segala bentuk aktifitas yang dijalankan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan

yang telah ditetapkan oleh manajemen perusahaan, baik dari segi usaha yang

dikelola maupun kebijaksanaan yang diambil oleh pimpinan disamping

wewenang khusus yang dimiliki untuk mengatur hubungan antara karyawan

dan pimpinan dalam lingkup pengelolaan misi dan tujuan perusahaan.

Dalam setiap perusahaan biasanya terdapat tiga tingkatan kelompok

pimpinan yaitu :

1. Kelompok top management yang juga lebih dikenal administrative

management.

2. Kelompok pimpinan tingkat menengah atau disebut sebagai middle

management.

3. Kelompok pimpinan tingkat bawah yang terkenal juga dengan lower

management

Dalam hal ini pimpinan pada PT BPR Unisritama Pekanbaru yang berada

pada jenjang top management (management tingkat atas) disebut sebagai

branch manager atau dalam istilah sering disebut sebagai kepala

cabang.pimpinan dilevel ini bertugas memberikan bimbingan langsung kepada

bawahan-bawahannya dan menjadi penentu tujuan perusahaan secara



keseluruhan, merumuskan kebijakan-kebijakan, penggerak kelompok pimpinan

pada tingkat bawah dan memikirkan hal-hal yang sifatnya lebih menyeluruh

untuk tujuan perusahaan.

Pada tingkat middle management (manajemen tingkat menengah)

pimpinan dipegang oleh seorang manager operation pada masing-masing

Strategic Business Unit (SBU).

Sedangkan pimpinan yang berada pada tingkatan lower management

(managemen tingkat bawah) masih berhadapan langsung dengan petugas-

petugas operasional, dan tugas utamanya adalah memberikan bimbingan

langsung kepada petugas ataupun pekerja tersebut

Sebagai pendukung, dapat dilihat pada tabel 1.1 yaitu tentang jumlah

karyawan pada PT BPR Unisritama Pekanbaru dari tahun 2010 - 2013.

Tabel 1.1 Jumlah Karyawan pada PT BPR Unisritama Pekanbaru

Tahun
Top

Management

Middle

Management

Lower

Management
Jumlah

2010 1 4 17 22

2011 1 4 17 22

2012 1 4 19 24

2013 1 4 22 27



Sumber : PT BPR Unisritama Pekanbaru, tahun 2013

Dari tabel diatas dapat dilihat jumlah karyawan dari tahun 2010 –2013.

Pada tahun 2010 – 2011 jumlah karyawan tidak mengalami penambahan,

sedangkan pada tahun 2011-2012 mengalami penambahan karyawan, dan pada

tahun 2012 – 2013 juga mengalami penambahan karyawan. Dari data diatas

jelaslah terlihat bahwa kepemimpinan dari pemimpin pada PT. BPR Unisritama

Pekanbaru dapat dikatakan tidak terlalu buruk karena dapat mempertahankan

jumlah karyawan dan bahkan ada penambahan karyawan.

Pimpinan dalam setiap perusahaan mempunyai peranan, setiap pekerjaan

membawa serta harapan bagaimana penanggung peran berperilaku. Fakta

bahwa perusahaan mengidentifikasikan pekerjaan yang harus dilakukan dan

perilaku peran yang diinginkan yang berjalan seiring dengan pekerjaan tersebut,

juga mengandung arti bahwa harapan mengenai peran penting dalam mengatur

perilaku bawahan. Secara umum saya melihat kepemimpinan yang dijalankan

pada PT. BPR Unisritama memiliki dampak yang baik bagi kemajuan

perusahaan itu sendiri. Hal ini terlihat dari adanya suatu kerjasama yang terjalin

sangat baik dan efektif antara pimpinan dan karyawan. Tetapi ada juga

beberapa orang yang tidak menjalankan tugas secara efektif. Sehingga nantinya

akan membawa dampak negatif bagi perusahaan kedepannya.



Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis ingin sekali meneliti lebuh

lanjut tentang gaya kepemimpinan PT BPR Unisritama Pekanbaru dengan judul

“Gaya Kepemimpinan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama

Pekanbaru”

1.2. Perumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis

mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana Gaya

Kepemimpinan Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama

Pekanbaru.

1.3. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

gaya kepemimpinan pada PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama

pekanbaru.

1.4. Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan ini adalah:



1. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan oleh pengelola PT. Bank

Perkreditan Rakyat (BPR) Unisritama Pekanbaru.

2. Sebagai bahan masukan dan referensi bagi penulis dalam melakukan

penulisan pada bidang yang sama.

3. Sebagai media bagi penulis dalam mengembangkan wawasan serta aplikasi

penerapan ilmu pengetahuan yang didapat dari bangku perkuliahan.

1.5. Metode Penulisan

1. Jenis data

Dalam penulisan pelaporan ini, jenis data yang penulis gunakan sebagai

berikut:

a. Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung, dari hasil observasi

di lapangan ( field research ), merupakan data yang langsung penulis

dapatkan dari responden, tentang gaya kepemimpinan yang di gunakan pada

PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru.

b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung oleh

penulis, yaitu dari data-data yang ada pada PT. Bank Perkreditan Rakyat

Unisritama Pekanbaru, dan pada akhirnya dihubungkan dengan pendapat

dari para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian penulis.



2. Sumber data

Dalam penulisan pelaporan ini, jenis data yang penulis gunakan sebagai

berikut:

a. Wawancara yaitu penulis melakukan wawancara dengan beberapa karyawan

dan staf lainnya untuk memperoleh data.

b. Observasi yaitu dalam laporan ini penulis melakukan pengamatan langsung

ketempat lokasi yaitu PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama Pekanbaru.

3. Metode Analisis Data

Adapun analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah

analisis data deskriptif yaitu suatu cara dengan membandingkan data yang

sudah ada dengan objek yang diteliti dengan teori yang sudah diperoleh,

kemudian analisis ini dapat ditarik kesimpulan dan saran. Menurut Sugiyono

(2009 : 206), “Metode deskriptif ini hanya mendeskripsikan atau

menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

1.6. Lokasi dan Waktu Penulisan

Penulis melakukan penulisan di PT. Bank Perkreditan Rakyat Unisritama

Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Soekarno Hatta, No 03 Pekanbaru yang dimulai

dari 01 Januari 2014 sampai selesai.



1.7. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan laporan ini penulis membaginya dalam beberapa bab,

dan masing-masing bab dibagi menjadi sub bab dengan uraian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab ini penulis memberikan gambaran tentang latar belakang

masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penulisan,

lokasi dan waktu penulisan, jenis dan sumber data, dan sistematika

penulisan.

BAB II : Gambaran Umum Perusahaan/Instansi

Bab ini mengambarkan keadaan sejarah perusahaan, visi dan misi

perusahaan, tujuan dari perusahaan, jasa-jasa yang terdapat pada

perusahaan, dan struktur organisasi.

BAB III : Landasan Teori dan Pembahasan

Pada bab ini penulis mengungkapkan tentang konsep pemimpin dan

kepemimpinan, fungsi dan sifat kepemimpinan, gaya kepemimpinan,

ciri-ciri otokratis, ciri-ciri demokratis, ciri-ciri laissez-faire, teori

kepemimpinan, dan pandangan islam tentang kepemimpinan.

BAB IV : Penutup

Penulis membuat kesimpulan dari pembahasan yang ada dan memberi

saran yang  dapat menjadi masukan bagi perusahaan.




