
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dunia usaha di lndonesia sedang mengalami perubahan yang 

dramatis beberapa tahun ini. Konsukuensinya diperlukan suatu inovasi 

pengelolaan perusahaan-perusahaan di Indonesia agar keberhasilan yang 

dicapai dapat dipertahankan. Dunia usaha di lndonesia secara langsung 

maupun tidak langsung telah dipengaruhi oleh dunia bisnis lnternasional 

yang ditandai dengan adanya persaingan yang ketat dan perubahan yang 

cepat.Adanya fenomena tanpa batas karena adanya dukungan sarana .. . , 
transprotasi yang canggih serta kemajuan teknologi komunikasi dan 

informasi, mengisyaratkan bahwa pada zaman serba maju ini diperlukan 

orang-orang yang mampu mengantisipasi dengan cepat dan tepat segala 

perubahan yang memungkinkankan terjadi. 

Pada tiap organisasi umumnya dikenal adanya struktur piramida 

rnanajemen, berturut-turut yang paling bawah yaitu (1) manajemen 

supervisor (first line/supen/isor management), (2) manajemen madya 

(middle management) dan manajemen puncak (top management). 

Masing-masing kategori manajemen ini mempunyai peranan dan wewenang 

yang berbeda-beda terhadap upaya pencapaian tujuan organisasi. 

Manajemen puncak bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen 

organisasi, sernentara manajemen madya berkewajiban untuk 
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mengimplementasikan segala kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh 

manajemen puncak kepada para supervisor untuk dilaksanakan oleh para 

karyawan ditingkat operator. 

Konflik dalam suatu organisasi biasanya timbul akibat tidak mampunya 

pemimpin menciptakan hubungan baik dengan para bawahannya atau 

sebaiiknya. Kondisi sederha'na ini akan berdampak agar terciptanya kondisi 

kerja yang kurang kondusif antara individu maupun kelompok dalam 

organisasi. Unsur pemimpin, bawahan, lingkungan dijadikan kajian pokok 

mengapa kondisi kurang kondusif itu timbul. Disatu pihak efektiv~tas 

kepemimpinan terhadap bawahannya sangat menentukan tingkat 

produktivitas bawahannya dan pekerjaanya. 

B. Perurnusan rnasalah 

Untuk dapat menghadapi era perekonomian global dewasa ini, PT 

INDOMIWON ClTRA INTI harus mampu beroperasi secara efesien dan 

efektif. Persaingan yang semakin ketat dewasa ini menentut keunggulan 

bersaing yang tinggi pada suatu perusahaan, diantaranya melalui 

keunggulan sumber daya manusianya. Sumber daya rnanusia tersebut 

mencakup pemimpin dan bawahan dari seluruh level rnanajemen. Daiam 

usaha memenangkan persaingan tersebut, dituntut sumber daya pemimpin 

yang mampu mengantisipasi dengan cepat dan tepat segala kemungkinan 
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perubahan yang akan terjadi baik perubahan karena adanya perkembangan 

ilmu pengetahuan maupun teknologi. 

PT INDOMIWON ClTRA INTI merupakan perusahaan kerjasama 

antara Kore dan lndonesia dimana level puncak dan madya masih dipimpin 

oleh tenaga ahli dari Korea. Khusu~ untuk level madya, beberapa dari 

departemen dipegang oleh personal Korea yang langsung membawahi 

manajer dari Indonesia, populasi sasaran dalam penelitian ini adalah para 

manajer lndonesia. Posisi para manajer madya lndonesia diharapkan 

dapat mengimplementasikan segala kebijakan yang ditetapkan manajemen 

puncak dan mampu memimpin bawahannya agar bekerja sesuai yang 

diharapkan pihak manajemen organisasi tetapi tanpa mengabaikan 

kebutuhan-kebutuhan mergk'a sebagai manusia. 

Salah satu tugas seorang pemimpin adaiah meyakinkan bahwa 

sumber daya manusia yang terdapat dalam perusahaan bisa digunakan dan 

dikelola seefektif mungkin. Kurangnya perhatian terhadap hubungan 

personalia dan mengabaikan program sumber daya manusia yang sehat 

merupakan penyebab langsung adanya hubungan antara pemimpin dan 

bawahan yang tidak harmonis, perputaran karyawan dan ketidak hadiran 

yang tinggi serta produktivitas dibawah standar. Oleh karenanya, dalam 

laporan Geladikarya ini dikaji ha1 tersebut sehingga seorang pemimpin harus 

bisa memilih gaya kepemimpinan tertentu yang dapat meningkatkan motivasi 
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karyawan serta dapat menentukan faktor-faktor berikut variabel dan 

masing-masing indikator yang mempengaruhi kepemimpinan yang efektif. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merumuskan permasalahan 

yang dihadapi oleh PT INDOMIWON CITRA INTI adalah sebagai berikut : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan 

pada level manajemen madya. 

2. Sejauh mana pengaruh tersebut terhadap efektivitas kepemimpinan pada 

level manajemen madya. 

C. Tujuan Geladikarya 

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka Laporan Geladikarya ini 

bertujuan untuk : 

1. Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kepemimpinan 

level manajemen madya pada PT INDOMIWOM CITRA INTI. 

2. Merumuskan model kualitatif tentang faktor-faktor pembentuk 

kepemimpinan yang efektif. 

D. Ruang Lingkup Geladikarya 

1. Laporan Geladikarya ini difokuskan pada analisis faktor-faktor apa saja 

yang berpengaruh terhadap efektivitas kepemimpinan pada level 

manajemen madya PT INDOMIWOM CITRA INTI, wilayah Desa Pasar 

Jaya Kecamatan Jabung Lampung Tengah Propinsi Lampung. 
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