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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sebagai salah satu universitas swasta di Indonesia yang berfokus pada 

kajian disiplin ilmu manajemen, Universitas Widyatama merupakan tempat 

dimana individu memperoleh ilmu mengenai kepemimpinan yang di 

implementasikan dimasa yang akan datang diperusahaan. Pemimpin merupakan 

elemen yang sangat vital dalam suatu perusahaan karena, pemimpin merumuskan 

visi sebagai tujuan jangka panjang yang kemudian di wujudkan dalam misi-misi 

dan lebih spesifik lagi, misi-misi tersebut kemudian diwujudkan dalam strategi. 

Maka dari itu, tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi yang jelas 

terletak pada organisasi di satu sisi dan kepemimpinan di sisi lainnya (Porter, 

1996 : dalam Sunarsih, 2001). Namun hal yang penting adalah bagaimana peranan 

pemimpin menerapkan tujuan dalam bisnisnya.  

Begitu pentingnya peran pemimpin dalam sebuah organisasi menjadi 

fokus yang menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Bass 

(1990) menyatakan bahwa kualitas dari pemimpin sering kali dianggap sebagai 

faktor terpenting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi.. 

Schein (1992), Nahavandi & Malekzadeh (1993) serta Kouzes & Posner (1987) 

juga menyatakan bahwa pimpinan mempunyai pengaruh besar terhadap 

keberhasilan organisasi. Porter (1996) dalam Sunarsih (2001). Green Berg dan 

Baron (2000 : 444) dalam Sunarsih (2001) menyatakan bahwa keefektifan 
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organisasi akan sangat tergantung dari kepemimpinan yang ada di organisasi 

tersebut. Lebih jauh lagi, kepemimpinan yang dimaksud adalah gaya 

kepemimpinan. 

Gaya kepemimpinan tersebut akan memengaruhi cara pemimpin dalam 

menerapkan apa yang sudah direncanakannya. Dari penelitian yang dilakukan 

Fiedler yang dikutip oleh Prasetyo (2006) ditemukan bahwa kinerja 

kepemimpinan sangat tergantung pada organisasi maupun gaya kepemimpinan. 

Apa yang bisa dikatakan adalah bahwa efektivitas gaya kepemimpinan akan 

sangat tergantung dari situasi bawahan yang dihadapi.  

Usaha untuk meningkatkan efektifitas organisasi atau kelompok harus 

dimulai dari belajar, tidak hanya bagaimana melatih pemimpin secara efektif, 

tetapi juga membangun lingkungan organisasi dimana seorang pemimpin bisa 

bekerja dengan baik. Lebih lanjut menurut Prasetyo (2006), gaya kepemimpinan 

adalah cara yang digunakan dalam proses kepemimpinan yang diimplementasikan 

dalam perilaku kepemimpinan seseorang untuk mempengaruhi orang lain untuk 

bertindak sesuai dengan apa yang dia inginkan. Hal ini dikarenakan setiap 

pemimpin  memiliki kepribadian yang berbeda-beda.  

Kepribadian dalam arti luas dimaksudkan sebagai pola pikir, emosi dan 

perilaku yang berbeda serta karakteristik yang mendefinisikan gaya pribadi 

individual dan mempengaruhi interaksinya dengan lingkungan. Individu yang ada 

dalam suatu perusahaan tentunya berbeda – beda, baik itu dilihat dari jenis 

kelamin, golongan, latar belakang pendidikan, ras, dsg. Perbedaan tersebut baik 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/03/leadership-in-context-of-management.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/imbalan-dan-gaya-kepemimpinan_02.html
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secara langsung maupun tidak langsung akan membentuk suatu karakteristik atau 

tipe kepribadian yang berbeda – beda pula.  

Tipe kepribadian adalah suatu penggolongan individu berdasarkan 

perkembangan kepribadiannya yang merupakan hasil interaksi sosial, aktivitas 

dan minat yang membentuk sifat pada diri seseorang yang berpengaruh kuat 

terhadap cara berpikir dan bertindak (Kartikasari : 2 : 2006 ).  

Kepribadian telah dikonsepkan dari bermacam-macam perspektif teoritis 

yang masing-masing berbeda tingkat keluasannya (McAdams dalam John & 

Srivastava, 1999). Masing-masing tingkatan ini memiliki keunikan dalam 

memahami perbedaan individu dalam perilaku dan pengalamannya. Namun, 

jumlah sifat kepribadian dan skala kepribadian tetap dirancang tanpa henti-

hentinya (Goldberg dalam John & Srivastava, 1999). 

Barrick dan Mount (1991) mengatakan bahwa beberapa tipologi 

kepribadian sering diteliti dalam kriteria kepemimpinan. Lebih jauh lagi, sejumlah 

penelitian telah menunjukkan hasil yang signifikan dalam hubungan antara tipe 

kepribadian dan gaya kepemimpinan, khususnya tipe kepribadian the big five 

personality. 

Maka berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian pada mahasiswa universitas widyatama untuk mengetahui gaya 

kepemimpinan di masa yang akan datang. Berdasarkan uraian diatas, penulis 

mengkaji permasalahan pengaruh kepribadian terhadap kepemimpinan dan 

penulis meneliti dengan judul “Pengaruh Tipe Kepribadian Terhadap Gaya 
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Kepemimpinan Pada Mahasiswa Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas 

Widyatama”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalah 

sebagai berikut : 

1. Tipe kepribadian apa mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas Bisnis 

dan Manajemen  ? 

2. Gaya kepemimpinan apa mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas 

Bisnis dan Manajemen ? 

3. Seberapa kuat pengaruh tipe kepribadian terhadap gaya kepemimpinan 

pada mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan Manajemen ? 

  

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud dilakukannya penelitian ini adalah untuk : 

1. Mengetahui tipe kepribadian mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas 

Bisnis dan Manajemen  

2. Mengetahui gaya kepemimpinan mahasiswa Universitas widyatama 

Fakultas Bisnis dan Manajemen  

3. Mengetahui pengaruh tipe kepribadian terhadap gaya kepemimpinan pada 

mahasiswa Universitas Widyatama Fakultas Bisnis dan Manajemen   
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1.4 Manfaat Penelitian  

Secara rinci manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui manfaat yang diperoleh dari pengaruh tipe kepribadian 

terhadap gaya kepemimpinan yang dapat berguna bagi kemajuan 

mahasiswa. 

2. Sebagai sumbangan dan saran penulis bagi kemajuan ilmu pengetahuan 

khususnya di perguruan tinggi Universitas Widyatama. 

3. Sebagai bahan kajian dan pengembangan manajemen sumberdaya manusia 

khususnya mengenai pengaruh antara kepribadian dan gaya kepemimpinan 

 

1.5 Kerangka Teori dan Hipotesis 

1.5.1 Kerangka Teori 

Suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal, sebagian besar 

ditentukan oleh kepemimpinan. Ungkapan yang menyatakan bahwa 

pemimpinlah yang bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan suatu 

pekerjaan merupakan ungkapan yang menunjukan bahwa posisi pemimpin 

dalam suatu organisasi merupakan posisi yang terpenting. Pemimpin suatu 

perusahaan melalui kebijakan yang diambil akan menentukan arah suatu 

perusahaan. Kebijakan yang diambil tersebut berbentuk visi, misi serta 

strategi. 

Dalam menjalankan kebijakan tersebut tentunya dipengaruhi 

berbagai macam faktor namun, hal yang terpenting adalah proses dalam 
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menjalankan kebijakan tersebut. Proses tersebut akan sangat berkaitan erat 

dengan cara atau metode kepemimpinan yang tentunya sangat dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan seorang pemimpin. 

Luthan dalam Thoha (2004), menyatakan bahwa ada 3 gaya 

kepemimpinan yakni : Otokrasi, Demokrasi, dan Laissez-faire. Ketiga 

gaya kepemimpinan tersebut dapat digunakan oleh seorang pemimpin 

sesuai dengan situasi yang dihadapinya. Situasi di sini meliputi waktu, 

tuntutan pekerjaan, kemampuan bawahan, pimpinan, teman sekerja, 

kemampuan dan harapan-harapan bawahan, serta kematangan bawahan. 

Maka dari itu cara seseorang dalam memimpin haruslah dilandasi oleh 

kematangan dalam pola pikir sehingga, akan dihasilkan keputusan-

keputusan yang efektiv. Menurut Prasetyo (2006), mengatakan bahwa 

seorang pemimpin mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai 

dengan apa yang dia inginkan, hal ini dikarenakan setiap pemimpin  

memiliki tipe kepribadian yang berbeda-beda.  

Terdapat beberapa teori mengenai tipe kepribadian, salah satunya 

adalah The Big Five personality yang mewakili karakteristik kepribadian 

yang terdapat dalam kebanyakan orang (Hardjapamekas : 2007). Masing – 

masing tipe kepribadian tersebut memiliki karakteristik tertentu yang 

secara langsung dapat memengaruhi gaya kepemimpinan. Hal ini karena, 

individu dengan tipe kepribadian berbeda tentunya akan memiliki 

karakteristik yang berbeda. Karakteristik ini akan memengaruhi sifat serta 

sikap seseorang dalam bertindak dan mengambil keputusan. 
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Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa factor 

kepribadian berpengaruh terhadap kepemimpinan (Lord et al, 1986). 

Meskipun tidak semua tipe kepribadian berpengaruh terhadap gaya 

kepemimpinan namun yang menjadi fokus perhatian beberapa penelitian 

sebelumnya adalah tipe kepribadian conscientiousness yang akan menjadi 

pemimpin yang terkait dengan efektivitas. (e.g., Barrick & Mount, 1991) .  

Barrick mengatakan pula bahwa tidak berarti tipe kepribadian 

lainnya yakni agreeableness, exstraversion, openness to experience dan 

neuroticism tidak memiliki pengaruh terhadap gaya kepemimpinan. Hal ini 

kemudian dikuatkan melalui penelitian selanjutnya dari Judge, et, al. (2002 

: 773) yang mengatakan bahwa semua tipe kepribadian memiliki pengaruh 

terhadap gaya kepemimpinan.  

Maka fokus penulis dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

hubungan antara tipe kepribadian terhadap gaya kepemimpinan. 

 

Gambar 1.1 Model Kerangka Pemikiran Penelitian 

 

 

 

.                                                                              

 

 

 

KEPRIBADIAN 

(X) 

 Extraversi (extraversion) 

 Mudah akur / bersepakat 

(agreeableness) 

 Sifat berhati – hati 

(conscientiousness) 

 Stabilitas emosi (emotional 

stability) 

 Terbuka terhadap hal- hal 

baru (openness to 

experience) 

 

GAYA 

KEPEMIMPINAN 

(Y) 

 Otokratik 

 Demokrasi 

 Laissez-faire 
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Berdasarkan kerangka teoritis diatas, maka penulis merumuskan 

hipotesis sebagai berikut : 

“Tipe kepribadian mempengaruhi gaya kepemimpinan Mahasiswa 

Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama” 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Metode yang diapakai dalam penelitian ini merujuk pada Umar (2009) 

adalah metode deskriptif yaitu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, 

suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang. 

 

1.7 Sumber Data 

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber 

data primer yang berasal dari pengisian kuesioner oleh sejumlah responden. 

Sedangkan teknik pengumpulan  data yang digunakan oleh penulis untuk 

megumpulkan data adalah sebagai berikut : 

1. Library Research  

Yaitu membaca dan mengumpulkan data melalui buku – buku yang tersedia di 

perpustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 
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2. Field Research  

Yaitu dengan peninjauan ke kampus untuk memeroleh data dan informasi 

secara nyata mengenai hal – hal yang berhubungan dengan permasalahan yang 

diteliti dengan cara : 

a. Wawancara, mengadakan Tanya jawab langsung kepada pihak – pihak 

yang terlibat. 

b. Pengamatan, pengumpulan dan pengambilan data yang dilakukan dengan 

mengamati dan memahami berbagai gejala yang berkaitan dengan objek 

penelitian. Penulis melakukan pengamatan terhadap aktivitas – aktivitas 

yang terjadi dalam perusahaan. 

 

1.8 Lokasi dan Waktu Penelitian 

1.8.1 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di Universitas Widyatama Jalan Cikutra no 

204 A, Suci, Bandung 40124 Jawa Barat Indonesia  

1.8.2 Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan sampai dengan 

selesainya penelitian ini.    

 


