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       BAB I 

        PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

 Pada lingkungan masyarakat, dalam organisasi baik formal maupun nonformal 

selalu ada  seseorang orang yang dianggap memiliki kemampuan lebih itu kemudian 

diangkat atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang 

lainnya. Biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Definisi tentang 

kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dan menentukan tujuan 

organisasi, memotivasi pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk 

memperbaiki kelompok budayanya. Selain itu juga mempengaruhi interpretasi 

mengenai peristiwa-peristiwa para pengikutnya, pengorganisasian dan aktivitas-

aktivitas untuk mencapai sasaran, memeliharu hubungan kerja sama dan kerja 

kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang diluar kelompok 

atau organisasi. 

Kepemimpinan terkadang dipahami sebagai kekuatan untuk mengerakkan dan 

mempengaruhi orang. Kepemimpinan sebagai sebuah alat, sarana atau proses untuk 

membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara sukarela atau sukacita. Ada 

beberapa faktor yang dapat mengerakkan orang yaitu karena ancaman, penghargaan, 

otoritas, dan bujukan. Menurut (Northouse, 2013: 5) Kepemimpinan adalah suatu 

proses  di mana individu mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan 

bersama.  
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Penetapan kepemimpinan sebagai proses berarti, bukan sifat yang ada di dalam 

diri pemimpin tetapi suatu proses transaksi yang terjadi antra pemimpin dan pengikut. 

Menurut (Northouse, 2013:6) Proses menyatakan bahwa pemimpin mempengaruhi 

dan dipengaruhi oleh pengikut. Hal itu menekankan bahwa kepemimpinan itu tidak 

bersifat linear dan bukan peristiwa satu arah, terapi merupakan peristiwa yang 

interaktif. Jika kepemimpinan didefinisikan dengan cara ini, maka kepemimpinan 

dapat dimiliki semua orang.    

Dalam hal ini kepemimpinan itu selalu melibatkan orang lain baik bawahan 

maupun pengikut. Karena ketika pemimpin tidak memiliki pengikut maka seorang 

pemimpin tidak bisa dikatakan pemimpin. Pemimpin harus bisa memberikan 

pengaruh dan dampak terhadap pengikutnya. Untuk selanjutya, kepemimpininan 

melibatkan pendistribusian kekuasan antara pemimpin dan  anggota kelompok secara 

seimbang, karena anggota kelompok bukanlah tanpa daya. Pemimpin disini 

diharapkan mampu mendelegasikan atau memberikan tanggung jawab yang sesuai 

antar seorang pemimpin dengan anggota kelompok secara seimbang dan adil. 

Implikasi terakhir yang adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan 

yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara. 

Selain itu kepemimpinan menurut (Irawanto, 2008:4) kepemimpinan dianggap 

sebuah properti yang sangat unik yang dimiliki oleh seseorang yaitu satu set 

karakteristik dan seluruh atribut yang dimiliki oleh seseorang yang berhasil dalam 

memengaruhi orang lain.  
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Kepemimpinan pada hakikatnya menurut Kartono (2013:38) adalah seorang 

pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan untuk mempengaruhi orang lain 

untuk bersama-bersama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu, demi mencapai 

berbagai tujuan. Tidak hanya itu saja menurut Dubrin (2005:4), kepemimpinan adalah 

kemampuan untuk menciptakan rasa percaya diri dan dukungan di antara bawahan 

agar tujuan organisasional dapat tercapai. Dalam kata lain, tugas pemimpin adalah 

menjaga keutuhan kerjasama karyawan yang bekerja di dalam organisasi. Hal ini bisa 

dikatakan bahwa pemimpin adalah seseorang yang mengarahkan dan menuntun 

sebuah organisasi kepada tujuan yang ingin dicapai, baik secara formal maupun 

informal.  

Lebih lanjut Rivai (2009:3), kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok 

untuk mencapai tujuan, sumber pengaruh dapat secara formal atau tidak formal. 

Pengaruh formal ada bila seorang pemimpin memiliki posisi manajerial di dalam 

sebuah organisasi. Sedangkan sumber pengaruh tidak formal diluar struktur 

organisasi formal. Dengan demikian, seorang pemimpin dapat muncul dari dalam 

organisasi atau karena ditunjuk secara formal. Dengan demikian, pengaruh pemimpin 

sangat ditentukan oleh statusnya, yaitu sebagai pimpinan formal atau pimpinan 

informal yang masing-masing dapat dibedakan dalam beberapa hal. 

Salah satu ciri dari pimpinan formal adalah mendapat dukungan dari organisasi 

formal atau atasannya. Menurut Kartono (2013:9) ialah orang yang oleh organisasi 

atau lembaga tertentu ditunjuk sebagai pemimpin, berdasarkan keputusan dan 

pengetahuan resmi untuk memangku suatu jabatan dalam struktur organisasi, dengan 
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segala hak dan kewajiban yang berkaitan dengannya, untuk mencapai sasaran 

organisasi. Pemimpin formal juga mendapat balasan jasa/kompensasi baik materiil 

atau immateriil sebagai salah satu stimulus untuk meningkatkan kinerja atau 

menunjang kinerja jabatan yang diemban oleh pemimpin. Biasanya disusul oleh 

dengan ada kemungkinan mendapat peluang untuk promosi, kenaikan 

pangkat/jabatan,  dan dapat dimutasikan. Jika pimpinan kurang bagus dalam 

memimpin bisa diberhentikan karena mungkin dampak yang diberikan sedikit atau 

kurang memuaskan.  

Dalam penerapannya di lapangan konsep kepemimpinan menurut Rivai (2009:4) 

sangat dekat sekali hubungannya dengan kekuasaan pemimpin dalam memperoleh 

alat untuk mempengaruhi perilaku para pengikutnya. Terdapat beberapa sumber dan 

bentuk kekuasaan yaitu kekuasaan paksaan, legitimasi, keahlian, penghargaan, 

referensi, informasi dan hubungan. 

Banyak gaya kepemimpinan yang ada sekarang contohnya gaya kepimpinan 

transaksional, karismatik, transformasional, demokratis, dan otoriter. Beberapa gaya 

kepemimpinan disini memiliki kelebihan dan kekurangan dalam praktiknya. Menurut 

(Sashkin, 2003:72) gaya kepemimpinan transaksional adalah individu-individu ini 

mengekspresikan kebutuhannya akan kekuasaan, yaitu kebutuhannya untuk 

mengontrol kehidupan mereka dengan mengarahkan kebutuhan mereka akan 

kekuasaan secara prososial. Mereka menggunakan kekuasaan dengan pengaruh secara 

produktif dengan berbagi ini adalah para pemimpin transaksional, yakni manajer-

manajer yang bagus. 
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Gaya kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan karena 

dampak yang diberikan akan sangat tinggi menurut (Rivai, 2003:157) Kepemimpinan 

seseorang sangat besar perannya dalam setiap pengambilan keputusan, sehingga 

membuat keputusan dan mengambil tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah 

satu tugas seorang pemimpin. Dalam hal ini dapat ditarik bahwa gaya kepemimpinan 

sangat berpengaruh pengambilan keputusan dalam mencapai tujuan perusahan. Hal 

ini semakin didukung dengan pendapat oleh (Kartono, 2013:6) adalah masalah relasi 

dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan tersebut muncul 

dan berkembang sebagai hasil dari interaksi otomatis diantara pemimpin dan 

individu-individu yang dipimpin (ada relasi interpersonal). Kepemimpinan ini bisa 

berfungsi mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang lain guna 

melakukan sesuatu, demi pencapain suatu tujuan tertentu. 

Untuk mencapai suatu tujuan dibutuhkan kinerja yang digunakan sebagai proses 

untuk mencapai tujuan tersebut seperti yang disampaikan oleh Donnelly, Gibson, dan 

Ivancevich bahwa kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan  dalam melaksanakan 

tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Veithzal, 

2011:16). Kinerja dinyatakan baik dan sukses jika tujuan yang diinginkan dapat 

tercapai dengan baik. Dari banyak pendapat tersbut di atas dapat disimpulkan bahwa 

pemimpin memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi dalam mewujudkan sebuah 

tujuan organisasi. 

Dalam melakukan pencapaian tujuan, pemimpin wajib memberitahukan arahan 

yang digunakan. Seperti yang diungkapkan Locke bahwa para pemimpin yang sukses 
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menetapkan contoh-contoh terlibat dalam perilaku simbolik yang memberitahu para 

pengikut apa yang diharapkan dari mereka, juga memberitahu perilaku mereka yang 

layak (Sani dan Machfudz, 2010: 263). Beberapa hal juga disampaikan oleh para ahli 

tentang hal ini dimana Locke dan Latham menyatakan bahwa untuk mencapai umpan 

balik yang berguna dan tepat guna, harus ada ukuran kinerja (performance 

measurement) yang cermat untuk menaksir tingkat sasaran yang dibutuhkan demi 

tercapainya kinerja yang optimal (Sani dan Machfudz, 2010: 263). Pemimpin 

diwajibkan merancang sebuah sistem dimana kinerja pegawai dapat diukur dengan 

sangat obyektif. 

Dalam menyediakan pelayanan yang maksimal, kinerja pegawai tidak terlepas 

dalam melakukan tugasnya. Meminjam pendapat Timpe (1999),  kinerja pegawai 

yang baik akan berdampak terhadap pelayanan yang baik pula, selain itu mengingat  

pentingnya kinerja, maka salah satu faktor untuk meningkatkan kinerja adalah dengan 

memperhatikan pimpinan (Sani dan Machfudz, 2010: 264). Selanjutnya Timpe 

menyatakan  bahwa kepemimpinan merupakan salah satu dari enam faktor yang 

mempengaruhi kinerja. Enam faktor tersebut adalah: lingkungan, kepemimpinan, 

desain jabatan, penilaian kinerja, umpan balik dan administrasi kerja. Dalam banyak 

hal kepemimpinan akan berpengaruh terhadap kinerja pegawainya. 

Rumah Sakit sebagai tempat pelayanan kesehatan memiliki beberapa fungsi 

manajerial. Untuk menggerakkan fungsi manajerial dibutuhkan seorang  manajer 

yang berfungsi untuk memantau dan menggerakkan fungsi tersebut. Semakin 

pesatnya jasa Rumah Sakit swasta di Kabupaten Banyuwangi, karena jumlah warga 
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Banyuwangi yang semakin banyak, hal ini ditunjukkan dengan data dari BPS selama 

tahun 2010-2011 rata-rata rasio pertambahan penduduk meningkat 0,42% jumlahnya 

(BPS Kabupaten Banyuwangi, 2012) membutuhkan pengelolaan yang baik. 

Bersamaan dengan bertambahnya penduduk, kesadaran masyakarat mengenai 

pentingnya kesehatan semakin meningkat juga. Terbukti semakin banyak tumbuhnya 

jasa pelayanan kesehatan berupa klinik dan rumah sakit di Kabupaten Banyuwangi. 

Salah satu Rumah Sakit Swasta tersebut adalah Rumah Sakit Al-Rohmah  merupakan 

Rumah Sakit yang sedang berkembang dalam dasawarsa terakhir ini mengingat 

jumlah pasien dan kapasitas yang semakin berkembang, oleh karena itu Rumah Sakit 

ini dipilih sebagai objek penelitian. 

Seperti penelitian yang telah dilakukan Maryanto, Pujiyanto, dan Setyono (2013) 

terkait dengan hubungan gaya kepemimpinan kepala ruang dengan kepuasan kerja 

perawat di rumah sakit swasta Demak ditemukan bahwa beberapa kepala ruang lebih 

dominan menggunakan gaya kepemimpinan demokratis di dalam memimpin. Dari 

hasil penelitian di atas gaya demokratis merupakan gaya kepemimpinan yang sering 

digunakan karena gaya kepemimpinan membantu perawat dalam membimbing yang 

efisien kepada bawahannya, bersedia mendengarkan pendapat, ide, saran dan kritikan 

dari bawahan (kelompok), sangat memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan 

bawahan menindak bawahan yang melanggar displin dengan pendekatang bersifat 

korektif dan edukatif. Mengkoordinasikan semua pekerjaan dari semua bawahan yang 

ada dalam sistem pelaksanaan kerja dengan penekanan rasa tanggung jawab dan kerja 
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sama yang baik. Kepemimpinan yang Demokratis ini memiliki kekuatan pada 

partisipasi aktif pada anggota kelompok. 

Gaya kepemimpinan demokratis dianggap gaya yang tempat digunakan dalam 

sebuah rumah sakit karena dengan gaya ini manajemen dan pemimpin ruang tidak 

hanya mendelegasikan tugasnya saja kepada tenaga medis. Namun, ikut membantu 

membangun dan saling membantu dalam meningkatkan kualitas kerja masing-masing 

individu untuk mencapai tujuan dan terus memperbaiki kinerja yang dianggap kurang 

agar mencapai tujuan perusahaan. 

Kepemimpinan demokratis yang dominan memperhatikan perasaan dinilai sangat 

pantas dan sesuai dengan kinerja tenaga medis yang melakukan seluruh kinerjanya 

dalam menangani pasien dengan menggunakan perasaan. Dengan memperhatikan 

perasaan dalam gaya kepemimpinan demokratis dalam rumah sakit maka diharapkan 

tenaga medis memperlakukan pasien dengan ramah dan disiplin yang tinggi. 

Berdasarkan fenomena tersebut, maka menarik untuk dilakukan penelitian 

dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis Terhadap Kinerja 

Paramedis Di Rumah Sakit Al-Rohmah”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat disusun rumusan 

masalah yang mendasari penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh antara gaya kepemimpinan demokratis dengan kinerja 

paramedis rumah sakit Al-Rohmah. 
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2. Apakah variabel gaya kepemimpinan demokratis (pendelegasian tanggung 

jawab, keaktifan, pengambilan keputusan, dan empati) mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja paramedis rumah sakit Al-Rohmah. 

3. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan demokratis secara pendelegasiaan 

tanggung jawab terhadap kinerja paramedis rumah sakit Al-Rohmah. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah menguji dan menganalisis: 

1. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan demokratis terhadap kinerja 

paramedis rumah sakit Al-Rohmah. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel gaya kepemimpinan demokratis 

(pendelegasian tanggung jawab, keaktifan, pengambilan keputusan, dan 

empati) mempunyai pengaruh terhadap kinerja paramedis rumah sakit Al-

Rohmah. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan demokratis secara 

pendelegasian tanggung jawab terhadap kinerja paramedis rumah sakit Al-

Rohmah. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan akan berguna kepada banyak 

kalangan yaitu sebagai berikut: 

1. Bagi Jurusan 

Menambah referensi mengenai penelitian dalam bidang kepemimpinan dan 

pada bidang Manajemen Sumber Daya Manusia. Penelitian ini juga digunakan 

oleh dosen maupun mahasiswa di Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi 

Universitas Brawijaya. 

2. Bagi Rumah Sakit 

a. Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi manajer dalam 

menentukan sikap dalam mengambil kebijakan. 

b. Berfungsi untuk informasi tentang gaya kepemimpinan untuk dapat 

menunjang kinerja perusahaan 

c. Sebagai sarana untuk mengembangkan tenaga kerja dan meningkatkan 

kualitas layanan di rumah sakit. 

3. Bagi Para Akademisi 

a. Sebagai referensi penelitian dengan judul atau topik yang berkaitan. 

b. Sebagai sarana penerapan teori yang diperlukan bagi mahasiswa pada 

dunia usaha. 

c. Diharapkan mampu untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi 

akademisi 

 


