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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Suatu organisasi dimana terdapat sumber daya manusia yang mempunyai 

peranan yang besar di dalamnya. Memanfaatkan peranan tersebut organisasi harus 

menegelola manajemen dengan baik serta menyatukan faktor-faktor internal dan 

eksternal organisasi, besarnya dana yang dimiliki, teknologi yang digunakan serta 

sarana dan prasarana yang digunakan oleh organisasi sebagai alat untuk mencapai 

tujuan. Serta sumber daya manusia pula yang merencanakan, mengelola, 

mengarahkan dan menetapkan tujuan-tujuan organisasi ke arah yang lebih baik . 

Tidak hanya faktor-faktor tersebut, pada era globalisasi ini organisasi juga harus 

menghadapi ketatnya persaingan dengan organisasi-organisasi lain dan harus 

menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lapangan, dengan itu 

organisasi baiknya memiliki pemimpin yang bisa mengelola faktor-faktor tersebut 

menjadi sebuah kesatuan yang berjalan dengan baik.  

 Setiap organisasi memiliki pemimpin dimana setiap pemimpin memiliki 

gaya kepemimpinan yang berbeda-beda dalam memimpin, disaat itu seorang 

pemimpin mampu mempengaruhi anggota organisasi yang lain dengan gaya 

kepemimpinan nya. Pengertian pemimpin menurut Robbins (2001:39) bahwa : 

“Pemimpin adalah Seseorang yang berkemampuan untuk mempengaruhi suatu 

kelompok kearah tercapainya tujuan” 

 Pemberdayaan sumber daya manusia yang dimiliki organisasi harus 

diarahkan oleh sebuah gaya kepemimpinan yang tepat sehingga kinerja pegawai 

muncul untuk mencapai produktivitas yang tinggi. Seorang pemimpin juga harus 

mampu menentukan gaya kepemimpinan yang tepat untuk diterapkan dan 

disesuaikan dengan kondisi yang diinginkan oleh pegawai di dalam suatu 

organisasi tersebut. Hal ini menunjukan bahwa setiap masalah kepemimpinan 

tidak terlepas dari pengaruh gaya kepemimpinan untuk mempengaruhi orang yang 

dipimpinnya. Penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi 
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eksternal dan internal organisasi akan menciptakan pegawai yang berkualitas 

memiliki karakteristik keterampilan kerja, berawawasan luas , profesional dan 

memiliki etos kerja yang tinggi sehingga mampu memberikan kontribusi yang 

berkualitas untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Hal ini menjadikan cara yang baik agar tujuan organisasi dan tujuan 

sumberdaya manusia dapat tercapai secara menyeluruh. Seiring dengan 

berkembangnya zaman persoalan kepemimpinan selalu memberikan kesan yang 

unik dan menarik. Salah satu yang menggambarkan suatu kegiatan organisasi 

apakah sudah efektif dan efisien adalah prestasi pegawai. Akan tetapi prestasi 

kerja yang baik tidak akan dapat tercapai tanpa pendukung seperti motivasi kerja 

yang tinggi dari pegawai. Dalam hal prestasi kerja pegawai pada umumnya 

organisasi mempunyai kualifikasi masing-masing yang mereka inginkan dan 

ditetapkan sebagai standar kerja yang harus dicapai oleh setiap individu pegawai. 

Manajemen juga harus menentukan standar kerja tersebut seperti tingkat 

pendidikan, usia, pengalaman kerja, atau bahkan status dari calon pegawai 

tersebut. Hal tersebut dimaksudkan agar organisasi tersebut benar-benar tidak 

salah memilih dalam menentukan pegawai yang bekerja di organisasi dan agar 

tidak menetapkan standar yang terlalu rendah maupun terlalu tinggi yang akan 

berakibat kurang baik bagi organisasi tersebut.  

 Untuk mendorong pegawai agar dapat berprestasi dan dapat bekerja sesuai 

dengan apa yang diinginkan oleh pihak manajemen, maka setiap pegawai 

memiliki motivasi yang tinggi terhadap organisasi ditempat mereka bekerja agar 

dapat memberikan kontribusi yang positif dalam rangka mencapai tujuan 

organisasi. Akan tetapi itu semua tidak akan tercapai tanpa dukungan dari pihak 

manajemen terutama pimpinan. 

 BPPPAKB (Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan 

Keluarga Berencana) Kabupaten Bandung Barat adalah suatu program pemerintah 

daerah yang tugasnya mendata Demografi, Data Keluarga Berencana, Data 

Tahapan Keluarga Sejahtera dan Catatan Individu Anggota Keluarga yang intinya 

operasional Program kependudukan dan keluarga berencana serta program 

pembangunan lainnya. Seperti pengambilan keputusan, kebijakan dan 
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perencanaan pembangunan pada umumnya. Setiap Organisasi pasti 

mengaharapkan prestasi kerja yang baik dari pegawainya sebagai tujuan 

organisasi dapat tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan organisasi dalam 

pelayanannya terhadap masyarakat luas karena BPPPAKB ini ditunjuk langsung 

oleh pemerintah untuk melayani masyarakat sehingga pelayanan harus 

semaksimal mungkin, akan tetapi  tujuan organisasi tidak akan tercapai apabila 

pegawai tidak memiliki prestasi kerja yang baik yang dapat memotivasi pegawai 

untuk terciptanya kesejahteraan tersebut dikarenakan banyak terdapat isu-isu 

mengenai gaya kepemimpinan yang di terapkan dalam BPPPAKB. Berikut tabel 

target dan realisasi BPPPAKB Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2015. 

 

Tabel 1.1 

Sasaran Strategis target dan realisasi pada periode tahun 2015 Badan 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Sasaran Strategis Target Realisasi 

Meningkatkan kualitas 

pelayanan KB 

74,07% 80,96 

Terlaksananya Program KRR 

bagi kepentingan Masyarakat 

192 Kelompok 180 

Meningkatnya pelayanan 

kontrasepsi kepada masyarakat 

5 Momen (TMKK 

Kesrak,PKK KB ,KES Bakti 

IBI,TKBK,P2WKSS) 

6 Momen (TMKK 

Kesrak,PKK KB ,KES Bakti 

dan Harganas) 

Terlaksananya kegiatan dalam 

pelayanan KB/KRyang 

mandiri 

 

128 Kelompok 

 

32 Kelompok 

Berkembangnya pusat dan 

pelayanan Informasi dan 

Konseling KRR 

192 Kelompok 180 Kelompok 

Meningkatnya 

penanggulangan Narkoba, 

PMS, HIV/AIDS 

24 kali 24 kali 

Terlaksananya kegiatan 

penyiapan tenaga pendamping 

kelompok Tribina 

(BKB,BKR,BKL) 

 

149 

 

205 
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Terlaksananya Pengkajian 

pengembangan model 

operasional BKB-Posyandu-

PADU 

16 85 

Fasilitasi Pengembangan Pusat 

Pelayanan Terpadu dalam 

Pemberdayaan Perempuan dan 

Anak (P2TP2) 

34 30 

Fasilitasi Upaya Perlindungan 

Perempuanterhadap Tindak 

Kekerasan 

40% 30% 

Kegiatan Pendidikan dan 

Pelatihan Peningkatan Peran 

Serta dan Kesetaraan Gender 

39 39 

 

(sumber : BPPPAKB Kabupaten Bandung Barat) 

 

 Berdasarkan dari data diatas tentang target serta realisasi Badan 

Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana 

Kabupaten Bandung cukup baik dengan apa yang telah dicapai selama tahun 

2015, namun ada beberapa sasaran target yang tidak ter realisasi yang harus 

menjadi perhatian pimpinan dan mendiskusikan dengan para bawahan apa yang 

menjadi kendala dalam target tahun 2015 sehingga bisa menjadi bahan evaluasi 

untuk tahun yang akan datang. Pelaksanaan kepemimpinan pada BPPPAKB 

Kabupaten Bandung Barat bahwa di organisasi ini adalah cenderung 

menumbuhkan kepercayaan,  partisipasi, loyalitas. Adapun berdasarkan 

wawancara penulis dengan beberapa pegawai BPPPAKB Kabupaten Bandung 

Barat bahwa pemimpin santai sehingga terhadap bawahan tidak ada perhatian 

khusus yang diberikan pemimpin yang dimana berdampak pegawai tidak disiplin 

dalam jam kerja karena tidak ada punishment yang diberikan oleh pimpinan serta 

tidak ada gairah ataupun semangat untuk melaksanakan tugas-tugas yang 

diberikan, pekerjaan yang dijalankan oleh karyawan hanya sebatas menuntaskan 

kewajiban. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dan tertarik untuk melakukan penyusunan Laporan Tugas Akhir dengan 

mengambil judul: “Analisis Model Gaya Kepemimpinan Serta Korelasinya dalam 
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Peningkatan Motivasi Kerja Pegawai Badan Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bandung Barat”. 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dalam latar belakang 

pemilihan judul di atas, masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian adalah 

: 

1. Bagaimana model gaya kepemimpinan yang diterapkan pada BPPPAKB  

2. Bagaimana motivasi kerja pegawai BPPPAKB  

3. Bagaimana korelasi model gaya kepemimpinan dengan motivasi kerja pegawai                 

BPPPAKB  

 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data dan informasi 

yang dibutuhkan untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap motivasi pegawai yang akan digunakan dalam rangka 

penyusunan skripsi. 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui model gaya kepemimpinan pada BPPPAKB Kabupaten 

Bandung   Barat  

2. Untuk mengetahui motivasi kerja pegawai BPPPAKB Kabupaten Bandung 

Barat 

3. Untuk mengetahui bagaimana hubungan model gaya kepemimpinan terhadap 

peningkatan motivasi kerja pegawai BPPPAKB Kabupaten Bandung Barat 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dan keguanaan bagi : 

1. Bagi Penulis 

Dapat lebih memahami mengenai gaya kepemimpinan dan pengaruh  

motivasi kerja pegawai serta untuk mempelajari cara-cara penerapan teori 

yang  penulis peroleh selama mengikuti perkuliahan. 
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2.   Bagi Organisasi 

Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan terhadap berbagai masalah yang muncul dalam organisasi 

menyangkut gaya kepemimpinan dan motivasi kerja pegawai. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai sumber informasi yang bermanfaat dalam penelitian selanjutnya,   

serta dapat berguna untuk menambah pengetahuan wawasan khususnya di 

bidang sumber daya manusia. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian dilakukan pada kantor Badan Pemberdayaan Perempuan 

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang berlokasi di Jl Padalarang - 

Cisarua km 2 ,Desa.Mekarsari Kec.Ngamprah , Padalarang,  Kabupaten Bandung 

Barat. Adapaun waktu penelitian dilakukan mulai dari bulan 3 Februari 2016 

sampai dengan bulan 28 April 2016. 


