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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kabupaten Malang merupakan kabupaten terluas 

ketiga di Pulau Jawa setelah Kabupaten Banyuwangi dan 

Kabupaten Sukabumi di Provinsi Jawa Barat. Kabupaten 

Malang juga merupakan Kabupaten terluas kedua di Jawa 

Timur setelah Kabupaten Banyuwangi dan merupakan 

kabupaten dengan populasi terbesar di Jawa Timur. Kabupaten 

Malang memiliki luas wilayah sekitar 3.535 km² dengan 

memiliki 33 kecamatan. Salah satu kecamatan dengan populasi 

terbesar di Kabupaten Malang adalah Kecamatan Singosari 

hingga mencapai 183.415 jiwa (Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Malang, 2016). 

Kabupaten Malang juga dikenal sebagai kota pelajar 

karena Kota Malang memiliki sejumlah universitas negeri 

maupun swasta ternama di Indonesia, sehingga menjadikan 

Malang salah satu kota favorit bagi para pelajar yang 

melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Perekonomian Kota 

Malang didukung oleh beberapa sektor seperti industri, jasa, 

perdagangan dan pariwisata. Kota Malang terletak di tengah 

dengan di kelilingi oleh Kabupaten Malang. 

Kecamatan Singosari merupakan kecamatan dimana 

letaknya berbatasan langsung dengan Kota Malang. Kecamatan 

Singosari yang berada di batas wilayah sebelah utara ini 

merupakan jalur utama termacet arus Malang ke Surabaya 

maupun sebaliknya. Potensi yang paling menonjol dari 

Kecamatan Singosari adalah wisata alam.Wisata alam sangat 

berdampingan dengan adanya wisata kuliner. Oleh karena itu, 

usaha kuliner di Kecamatan Singosari sangat menjanjikan 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sukabumi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Barat
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Banyuwangi
https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Timur#Pembagian_administratif
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melihat target dari pengunjung wisata alam setempat. Kuliner 

Malang yang terkenal merupakan produk hasil peternakan sapi 

salah satunya yaitu bakso daging. Kondisi peternakan di 

Malang tidak semaju di daerah lain tetapi hasil olahan produk 

peternakan ini sangat diminati oleh konsumen dari berbagai 

kalangan. 

Perusahaan-perusahaan produk peternakan di 

Indonesia semakin berkembang pesat dan sangat bervariasi, 

dimana kebutuhan hasil ternak seperti susu, telur, maupun 

daging meningkat. Kebutuhan daging di Indonesia semakin 

meningkat, hal ini disebabkan oleh permintaan konsumen yang 

semakin bertambah khususnya di Jawa Timur. Produksi daging 

di Malang setiap tahun meningkat hingga mencapai 97.728.512 

kg/tahun (Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, 2016). 

Kota Malang terkenal sebagai kota kuliner bakso. 

Tempat kuliner hasil olahan daging ini mudah dijumpai di 

sepanjang jalan protokol maupun jalan kecil di kota maupun 

Kabupaten Malang. Salah satu Kecamatan di Kabupaten 

Malang memiliki pengusaha yang membangun sebuah usaha 

restoran bakso inovatif. Restoran bakso tersebut adalah 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar yang terletak di Kecamatan 

Singosari. 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari telah berdiri 

cukup lama dan berhasil memikat perhatian para konsumen dari 

dalam kota maupun luar kota. Bakso yang disediakan memiliki 

berbagai varian inovasi sebagai salah satu contoh bakso inovasi 

yang digemari sekaligus menjadi ikon restoran ini adalah bakso 

mercon. Bakso mercon merupakan bakso yang berisi cabe rawit 

atau sambal yang sangat pedas. Sebagian besar masyarakat 

Malang menyukai rasa pedas dan bakso mercon merupakan 

potensi dari warung ataupun restoran bakso lain. Restoran 
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Bakso Mercon Cak Kar memiliki lokasi yang strategis bagi para 

target wisatawan. Fasilitas dan karyawan yang ramah juga 

mendukung kepuasan konsumen untuk tetap berlangganan di 

restoran ini. 

Struktur bangunan yang bersih dan luas membuat para 

konsumen nyaman untuk membeli bakso di Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar. Restoran yang berbeda dengan warung-

warung bakso pada umumnya memiliki struktur bangunan lebih 

modern dengan fasilitas yang memadai. Restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari ini pada awalnya dikenal dengan 

bakso merconnya yang memiliki cita rasa berbeda dengan 

bakso lainnya. Setelah bakso mercon sukses di pasaran dan 

banyak sekali konsumennya, kemudian berkembang dengan 

beberapa varian rasa dan bentuk yang unik.Varian rasa dan 

bentuk bakso yang baru meliputi; bakso jawara, bakso jumbo, 

bakso ranjau, bakso otak sapi, bakso jamur, bakso keju dan 

masih banyak lainnya. 

Suatu perusahaan yang sukses membutuhkan sistem 

kepemimpinan yang baik. Kepemimpinan berpengaruh kuat 

terhadap jalannya perusahaan. Kepemimpinan merupakan salah 

satu faktor yang sangat penting dalam suatu perusahaan karena 

sebagian besar keberhasilan dan kegagalan suatu perusahaan 

ditentukan oleh kepemimpinan dalam perusahaan. Dunia bisnis 

yang penuh persaingan saat ini, tidak cukup hanya dengan 

keterampilan manajemen dasar tetapi sebuah perusahaan sangat 

memerlukan Leadership Skill oleh para pimpinan untuk meraih 

sebuah keberhasilan. Leadership adalah suatu proses 

mempengaruhi yang dilakukan oleh seseorang dalam 

mengelola anggota kelompoknya untuk mencapai tujuan 

organisasi (Yamin dan Maisah, 2010). 
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Proses pembuatan bakso di restoran bakso Cak Kar 

Singosari masih ditangani langsung oleh pemilik sekaligus 

pimpinan restoran itu sendiri. Kesuksesan dan kegagalan suatu 

perusahaan ditentukan oleh banyak hal yang salah satunya 

adalah kepemimpinan yang berjalan dalam organisasi tersebut. 

Maka dari itu, sebuah perusahaan yang sukses harus memiliki 

strategi organisasi yang jelas dan tergantung pada 

kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang sukses adalah 

pemimpin yang baik adalah pemimpin tiga arah ia berusaha 

memimpin keatas (lead up), ke samping (lead cross) dan ke 

bawah (lead down) demi meraih tujuan yang lebih tinggi (Alma, 

2013).  

Kepemimpinan sebagai cara dari seorang pemimpin 

dalam mengarahkan, mendorong dan mengatur seluruh unsur-

unsur didalam kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu 

tujuan organisasi yang diinginkan, sehingga menghasilkan 

kinerja pegawai berarti tercapainya hasil kerja seseorang atau 

pegawai dalam mewujudkan tujuan organisasi tersebut. Selain 

kepemimpinan, didalam sebuah perusahaan juga didukung oleh 

para karyawan yang mempunyai kinerja yang bagus sehingga 

tujuan perusahaan dapat terlaksana. Pekerja dan pemimpin 

mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap perusahaan, 

karena tanpa keduanya perusahaan tidak akan berjalan.  

Pemimpin harus dapat menempatkan perannya sebagai 

kepala semua bidang diperusahaan sehingga dapat mengatur 

para karyawan agar bekerja dengan baik dan juga dapat 

memotivasi karyawan. Salah satu aspek kepemimpinan yang 

penting terus dipelajari adalah gaya kepemimpinan yang 

diterapkan atasan terhadap bawahan atau pekerja yang dapat 

memotivasi pekerja secara efektif untuk bekerja lebih sungguh-
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sungguh dan bertanggung jawab dalam mencapai tujuan 

organisasi perusahaan. 

Kepuasan konsumen sangat penting untung 

kelangsungan usaha Restoran Bakso Mercon Cak Kar 

Singosari. Hal tersebut selain dipengaruhi oleh kualitas produk 

yang unik dapat dipengaruhi juga oleh sistem pelayanan dari 

para pekerja. Pelayanan yang memuaskan konsumen 

dipengaruhi oleh adanya motivasi kerja para pekerja Bakso Cak 

Kar Singosari tersebut. Motivasi penting karena dengan 

motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja 

keras dan antusias untuk mencapai produktivitas kerja yang 

tinggi. Motivasi harus diberikan pimpinan terhadap 

bawahannya karena adanya dimensi tentang pembagian 

pekerjaan untuk dilakukan dengan sebaik-baiknya (Hasibuan, 

2003). Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk 

mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan dan bentuk 

motivasi apa yang diberikan terhadap pekerja restoran Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

pimpinan Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari? 

2. Bagaimana bentuk motivasi yang diberikan oleh pimpinan 

Restoran Bakso Cak Kar Singosari kepada para 

pekerjanya? 
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1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh 

pimpinan Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari. 

2. Mengetahui bentuk motivasi yang diberikan oleh pimpinan 

Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari kepada para 

pekerjanya. 

 

1.4 Kegunaan 

Kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Sebagai gambaran bagi para pemimpin/manager Bakso 

Mercon Cak Kar Singosari untuk memberikan motivasi 

kepada pekerja sekaligus evaluasi dan masukan. 

2. Sebagai bahan informasi dan mengembangkan wawasan 

serta pengetahuan tentang sosial ekonomi dan manajemen 

pada umumnya. 

 

1.5 Kerangka pikir  

Bakso Mercon Cak Kar Singosari memiliki lokasi 

tempat yang cukup strategis dipilih untuk ukuran sebuah 

restoran bakso, hal ini disebabkan oleh pemilihan lokasi yang 

terletak menjorok ke dalam kampung sekitar 600-700 meter 

dari jalan raya. Restoran bakso lainnyaakan memilih lokasi di 

pinggir jalan raya yang mudah diakses oleh para konsumen. 

Konsumen Bakso Mercon Cak Kar Singosari melewati jalan 

raya Malang kemudian harus memasuki jalan kecil dan 

melewati beberapa outlet-outlet atau warung bakso lainnya. 

Kekurangan ini tidak membuat para konsumen berpaling dari 

ketertarikan dan minat terhadap produk bakso yang terdapat di 

Bakso Mercon Cak Kar Singosari karena disamping 
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kekurangan tersebuh terdapat banyak kelebihan. Kelebihan 

yang akan didapat konsumen berupa cita rasa produk dan  

Manajemen yang efektif dengan beberapa prinsip 

seperti fokus pada konsumen, keterlibatan sumberdaya manusia 

(pekerja), dan menjaga hubungan kerjasama dengan mitra 

bisnis yang saling menguntungkan dan sikap kepemimpinan 

yang efisien akan membuat restoran ini dikenal oleh konsumen 

dalam kota hingga luar kota. Kepemimpinan menurut Susilo 

(1998) adalah keseluruhan aktivitas dalam rangka 

mempengaruhi orang-orang agar mau bekerjasama untuk 

mencapai suatu tujuan yang memang diinginkan bersama. 

Gaya atau style hidupnya ini pasti akan mewarnai 

perilaku dan tipe kepemimpinannya, kepemimpinan adalah 

kemampuan mempengaruhi aktivitas orang lain melalui 

komunikasi, baik individual maupun keompok kea rah 

pencapaian tujuan (Anoraga 2004). Sehingga munculah 

beberapa tipe kepemimpinan antara lain kharismatik, 

paternalistis, otokratis, laissez faire dan demokratis. Indikator 

penentu gaya kepemimpinan antara lain kemampuan teknik 

(Technical Competent), keahlian sosial (Social Skill), hubungan 

antar manusia (Human Relationship), kemampuan komunikasi 

(Communication Skill), keahlian mengarahkan (Teaching Skill). 

Pekerja akan totalitas dalam bekerja apabila ada suatu 

motivasi yang diberikan dari pimpinan sehingga meningkatkan 

motivasi kerja pekerja untuk lebih giat bekerja dan mencapai 

tujuan (goal) restoran. Motivasi berasal dari kata latin movere 

yang berarti dorongan atau daya penggerak. Motivasi ini hanya 

diberikan kepada manusia, khususnya kepada para bawahan 

atau pengikut (Hasibuan, 2003). 

Penelitian gaya kepemimpinan dalam meningkatkan 

motivasi kerja pegawai di Yayasan Nurul Hayat Yogyakarta 
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dengan metode kualitatif oleh Rahmani (2015) menunjukkan 

bahwa gaya kepemimpinan paling dominan diterapkan oleh 

branch manager adalah gaya kepemimpinan demokratik, 

meskipun beliau menerapkan sebagian sisi dari gaya 

kepemimpinan paternalistik, laissez faire dan kharismatik. 

Bentuk motivasi yang diberikan oleh branch manager dengan 

menjalin hubungan personal yang baik kepada pekerja, 

perhatian terhadap kesejahteraan pegawai, memberikan reward 

kepada pegawai yang berprestasi dan evaluasi bersama 

pegawai. 

Peran pemimpin dalam meningkatkan dalam 

memotivasi pekerja tidak cukup hanya bermodalkan gaya atau 

style kepemimpinan yang diberikan sehari-hari dalam kegiatan 

di dalam restoran tetapi juga didukung oleh bentuk motivasi 

yang layak diberikan guna meningkatkan motivasi kerja 

pekerja. Adapun bentuk motivasi yang diberikan dapat dilihat 

yaitu dengan dua type yaitu motivasi positif dan motivasi 

negatif. Motivasi positif dapat menimbulkan harapan yang 

menguntungkan bagi pekerja sedangkan motivasi negative akan 

menimbulkan rasa takut seperti terintimidasi atau tekanan. 

Bentuk motivasi dapat diidentifikasi dengan mengamati sikap 

pimpinan maupun insentif yang diberikan oleh pimpinan 

kepada pekerja Restoran Bakso Mercon Cak Kar Singosari. 

Gambaran kerangka pikir penelitian dapat dilihat pada Gambar 

1. 
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Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian 

 

Komponen yang dimiliki seorang Pimpinan/Manager 
(Luthan, 2002) 
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