
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Abad 18-19 menjadi salah satu tonggak sejarah manusia modern saat ini, 

terjadinya revolusi industri pertama kali di Ingris mengubah hampir segala aspek 

kehidupan, mulai dari sistem pendidikan, pemerintahan hingga perekonomian. 

Sebagaimana kita pahami bahwa, revolusi industri adalah proses dimana semua 

produksi manual oleh tenaga manusia digantikan oleh produksi massal mesin. 

Pada era baru tersebut, sumber daya manusia dituntut untuk meningkatkan 

kemampuan menggunakan alat-alat modern yang menjadi bagian dari sistem yang 

baru.  

Revolusi Industri yang terjadi di Eropa pada pertengahan abad ke-18 

melahirkan banyak perubahan pada dunia saat itu, perubahan dasar pada pola 

kehidupan dan tatanan sosial masyarakat barat. Terjadinya perubahan terhadap 

industri dengan penggunaan secara luas tenaga mesin yang menggantikan tenaga 

manusia. Perubahan ini juga berdampak pada bidang seni, desain dan arsitektur. 

Di mana terjadi pergeseran-pergeseran nilai dan budaya serta munculnya kelas 

pekerja dalam masyarakat sehingga menumbuhkan konsumerisme terhadap aneka 

barang hasil industri (Sofiana, 2014) 
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Perjalanan sejarah yang dihiasi oleh banyak persaingan, terutama dalam 

persaingan penguasaan pasar. Hal ini mendorong Association of South East Asia 

Nations (ASEAN) untuk membentuk pasar tunggal guna mengimbangi 

pertumbuhan ekonomi Cina dan India. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 

menjadi gagasan besar yang menawarkan berbagai peluang dan tantangan. Empat 

hal utama yang menjadi isu sentral dalam gagasan MEA, pertama adalah 

membentuk pasar dan produksi tunggal, kedua adalah pembangunan ekonomi 

bersama, ketiga adalah pemerataan pembangunan, dan terakhir adalah 

meningkatkan daya saing termasuk tenaga kerja yang kompeten (Wuryandani, 

2014). Hal ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi kesiapan tenaga kerja 

Indonesia. Meskipun isu MEA sudah tidak asing bagi kita, namun masyarakat 

dituntut untuk bersiap menghadapi persaingan yang lebih luas.  

Secara umum globalisasi ekonomi menyangkut lalulintas barang dan modal 

secara internasional. Dalam hal ini kapitalisme global identik dengan pasar bebas, 

di mana modal dari suatu negara atau dari suatu badan usaha bebas berpindah ke 

mana saja, ke tempat modal tersebut paling menguntungkan (Soros, 1998; 

Kushendrawati, 2006). 

Sistem ekonomi kapitalis menjadikan hampir segala aspek kehidupan tak lepas 

dari nilai ekonomis. Institusi pendidikan tidak semata-mata mejadi tempat untuk 

mencetak generasi bangsa, tapi juga tak lepas dari kepentingan ekonomi agar tetap 

eksis. Demikian juga dengan rumah sakit atau puskesmas tidak semata-mata 
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menjadi pelayan sosial, kini tak dapat dilepaskan dari urusan bisnis. Dengan 

adanya orientasi bisnis di dalam beroperasinya rumah sakit, puskesmas, dan klinik 

maka pengelolaan organisasi dituntut untuk terus berbenah. Pada proses 

persaingan bisnis, kinerja organisasi menjadi penentu hasil akhir dari persaingan.  

Menurut Robbins dan Jugde (dalam Sari et al., 2017 ) bahwa sebuah organisasi 

dikatakan efektif ketika dapat bekerja sekaca tim, sedangkan kinerja tim yang baik 

dapat dilihat dari interaksi yang baik antara anggotanya baik pada tingkat individu, 

kelompok, dan sistem organisasi tersebut akan menghasilkan output manusia yang 

memiliki tingkat absensi yang rendah, perputaran karyawan (turn over) yang 

rendah, komitmen organisasi yang tinggi, tercapainya kepuasan kerja serta 

memiliki organizational citizenship behavior.  

Menurut Alvio (dalam Pradhan & Kumar, 2015) bahwa kepemimpinan adalah 

satu kekuatan yang berpengaruh mendorong peningkatan kinerja organisasi. 

Pemimpin bertanggung jawab atas keputusan penting dalam organisasi, misalkan 

menentukan merger, akuisisi, pengalokasian sumber daya dan sebainya yang 

bertujuan untuk pada peningkatan kinerja organisasi tersebut. 

Robbins dan Coulter (2010) mengemukakan bahwa kepemimpinan 

transformasional adalah kemepimpinan yang menstimulus dan menginspisari 

bawahannya untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan Kepemimpinan 



4 
 

transaksional adalah kepemimpinan yang memimpin dengan pertukaran sosial 

(transaksi).  

Kahn (dalam Rich, et al., 2010) engagement merupakan suatu motivasi yang 

berbeda dalam suatu konsep yang memberikan manfaat bagi karyawan secara 

penuh dari segi fisik, kognitif, dan energi emosional untuk peran kerja dari 

keduanya. Hubungan ini tidak hanya dilihat dari segi aspek engagement dan 

kinerja saja melainkan bawahan memiliki keterikatan (engagement) yang kuat dan 

lebih akrab satu sama lain yang berdampak kinerja karyawan.  

Paradigma engagement merupakan alternatif yang kuat sebagai pendekatan 

kepada perubahan organisasi. Paradigma ini menghasilkan organisasi dengan 

orang-orang yang mengerti tentang organisasinya dan berkeinginan untuk beraksi. 

Organisasi yang menggunakan paradigma engagement mengembangkan kapasitas 

tidak hanya untuk menghadapi permasalahan dan tantangan pada masa kini tetapi 

juga tantangan masa depan dengan baik karena melibatkan seluruh elemen di 

dalamnya untuk berpartisipasi (Axelrod, 2002; Wulandari & Gustomo, 2011).  

Rumah sakit tidak hanya sekedar menampung orang sakit saja melainkan harus 

lebih memperhatikan aspek kepuasan bagi para pemakai jasanya. Rumah sakit 

perlu menerapkan sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. 

Penilaian kinerja organisasi atau instansi seperti rumah sakit sangat diperlukan dan 
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bermanfaat terutama bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan terhadap rumah 

sakit tersebut, sehingga rumah sakit perlu menciptakan kinerja yang unggul.  

Pengelolaan rumah sakit pada masa lalu hanya dipandang sebagai usaha sosial 

saja, tetapi di masa sekarang pengelolaan yang berbasis ekonomi dan manajemen 

sangat penting artinya untuk menghadapi berbagai situasi persaingan global, 

mengantisipasi cepatnya perubahan lingkungan dan menjaga kelangsungan usaha 

rumah sakit itu sendiri. Persaingan global dan perubahan lingkungan mulai 

nampak pada pengelolaan rumah sakit swasta multinasional. Pengelolaan rumah 

sakit telah berkembang pesat dan menjadikan industri yang berbasis prinsip-

prinsip ekonomi dan manajemen merupakan ancaman bagi rumah sakit pemerintah 

maupun nasional jika tidak berusaha meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja 

secara keseluruhan.  

Puskesmas Baraka adalah pusat kesehatan masyarakat tingkat kecamatan di 

Kabupaten Enrekang. Belum adanya rumah sakit umum menuntut puskesmas 

Baraka menjadi pusat kesehatan utama di tingkat kecamatan. Dengan demikian, 

kebutuhan pelayanan yang memadai dibutuhkan untuk memberikan pelayanan 

yang baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa kinerja kelompok sangat penting 

dalam meningkatkan kinerja suatu organisasi.  

Jika ditinjau dari aspek geografis, maka kecamatan Baraka yang berada di 

kabupaten Enrekang berada di 1000-2000 m di atas permukaan laut dengan luas 
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kecamatan 158 KM2. Secara administratif kecamatan Baraka memiliki 3 kelurahan 

dan 12 desa yaitu; Kelurahan Baraka, Kelurahan Tomenawa, Kelurahan Balla, 

Desa Banti, Desa Bontongan, Desa Janggurara, Desa Kadingeh, Desa Kendenan, 

Desa Parinding¸ Desa Perangian, Desa Pepandungan, Desa Bone-Bone, Desa 

Salukanan, Desa Tirowali, Desa Pandung Batu.  

Puskesmas Baraka menjadi pusat kesehatan yang bertanggung jawab atas 

kesehatan masyarakat kecamatan Baraka. Namun karena kondisi medan yang sulit 

(pegunungan dengan jalan yang tidak sepenuhnya baik), maka setiap desa 

memiliki satu unit pos kesehatan yang bernaung di manajemen puskesmas Baraka. 

Setiap pos biasanya ditempatkan 3-4 petugas yang umumnya bidan, hal ini 

dikarenakan bidan memiliki peran yang penting dan mendesak dalam situasi 

kelahiran. 

Dengan uraian di atas dapat kita tarik kesimpulan awal bahwa secara 

organisatoris puskesmas kecamatan Barakan memiliki beberapa persoalan antara 

lain;  

1. Puskesmas kecamatan Baraka menjadi satu-satunya pusat kesehatan 

masyarakat di tingkat kecamatan. Total karyawan lebih dari 100 orang yang 

bekerja di puskesmas memberi indikasi bahwa organisasi tersebut cukuplah 

besar. Pertanyaannya adalaha apakah manajemen puskesmas mampu 



7 
 

membawahi sumber daya yang besar tersebut dengan segala kondisi, 

termasuk letak geografis yang sulit?. 

2. Ada 15 unit posko kesehatan yang terletak di setiap desa dan kelurahan 

dalam kecamatan Baraka. Posko-posko ini dimaksudkan agar puskesmas 

Baraka dapat memberikan layanan kesehatan langsung di setiap desa yang 

berada jauh dari Puksemas Baraka (pusat kesehatan). Dengan medan yang 

sulit, pimpinan Puskesmas Baraka tidak memungkinkan untuk dapat 

inspeksi langsung secara rutin ke setiap poskos. Sehingga apakah petugas 

yang ada di setiap posko mampu mentransformasikan visi misi puksemas 

kecamatan Baraka?. 

3. Puskesmas Baraka adalah satu-satunya pusat kesehatan di tingkat 

kecamatan. Tidak adanya rumah sakit swasta menjadikan kekuatan 

sekaligus kelemahan organisasi. Kekuatan karena menjadi satu-satunya 

instansi pelayanan kesehatan, namun juga menjadi kelemahan karena 

organisasi tidak memiliki kompetitor sehingga lambat dalam perubahan 

sistem (inovasi) dan peningkatan mutu pelayanan.  

Berdasarkan hasil pra survey dengan wawancara terhadap salah seorang 

karyawan puskesmas Baraka mengemukakan bahwa kinerja organisasi belum 

sepenuhnya maksimal. Ada beberapa hal yang akhirnya menjadi kurang 

maksimalnya kinerja Hal ini terlihat dari banyaknya pasien yang mengeluhkan 
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pelayanan dari pihak puskesmas. Pemimpin organisasi harus mengambil langkah 

untuk menyikapi hal tersebut.  

Penulis menilai perlunya pembenahan secara mendasar pada sistem pelayanan 

puskesmas Baraka, hal ini dikarenakan SDM yang ada pada instansi tersebut 

belum siap memasuki persaingan global. Mengingat letak geografis yang dapat 

dikategorikan sebagai kabupaten atau kecamatan berkembang.  

Gaya kepemimpinan yang diterapkan belum optimal sehingga kualitas kerja 

karyawan kurang maksimal tanpa ada pengawasan langsung dari pemimpin. 

Pengawasan langsung sangat mempengaruhi kinerja karyawan, apabila terdapat 

kesalahan kerja karyawan pemimpin bisa langsung menegur dan karyawan akan 

segera memperbaiki kesalahan tersebut, sehingga tepat waktu dalam penyelesaian 

tugasnya. Komunikasi yang efektif antara pimpinan dan karyawan masih harus 

ditingkatkan agar perintah dapat dijalankan dengan baik, komunikasi yang baik 

antara atasan dan bawahan mempengaruhi hasil kerja karyawan, karena perintah 

yang jelas akan menghindarkan karyawan dari kesalahan melaksanakan tugas.  

Lingkungan kerja bersifat positif namun masih ada beberapa masalah yaitu 

karyawan tidak merasa nyaman, mereka terbatas dalam mengembangkan ide-ide 

barunya karena pimpinan kurang berfikir kreatif, tidak memiliki inovasi, dan 

kurang terbuka terhadap ide-ide baru. Terdapat masalah lingkungan budaya 
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masyarakat, ketika ada kegiatan sosial karyawan mengikuti kegiatan tersebut 

meski dalam jam kerja yang sedang berlangsung. 

Visi Puskesmas Baraka Kecamatan Baraka adalah menjadi pusat pelayanan 

kesehatan yang bermutu dengan menerapkan pelayanan yang optimal serta 

terjangkau oleh seluruh masyarakat. Misi Puskesmas Baraka Kecamatan Baraka 

adalah: 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna dan bermutu 

serta terjangkau oleh masyarakat, 2) Meningkatkan profesionalisme dan 

kompetensi SDM dalam peningkatan pelayanan kesehatan secara berkelanjutan, 

3) Mengembangkan sarana dan mutu pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat, 4) 

Meningkatkan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan 

sehingga masyarakat bisa mandiri. 

Visi dan Misi Puskesmas Kecamatan Baraka dapat disimpulkan bahwa 

sepenuhnya Puskesmas Kecamatan Baraka adalah pusat pelayanan kesehatan yang 

bertanggung terhadap tingkat kesehatan masyarakat. Dengan demikian, 

sepenuhnya kegiatan instansi adalah memberikan pelayanan terbaik kepada 

masyarakat dengan terjangkau. Namun visi dan misi sepenuhnya tidak 

teraktualisasi akibat beberapa faktor yang telah disebutkan di atas.  

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti serta mengkaji 

masalah tersebut dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 
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Transformasional dan Transaksional terhadap Kinerja Individu Dalam 

Kelompok Dengan Group Engagement Sebagai Variabel Intervening”. 

B. Rumusan Masalah 

Mengacu pada latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap group 

engagement? 

2. Apakah kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap group 

engagement? 

3. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja individu 

dalam kelompok? 

4. kepemimpinan transaksional berpengaruh terhadap kinerja individu dalam 

kelompok? 

5. Apakah group engagement berpengaruh terhadap kinerja kelompok? 

C. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat kita uraikan tujuan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Menguji, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepemimpinan 

transformasional terhadap group engagement. 
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2. Menguji, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh pengaruh 

kepemimpinan transaksional terhadap group engagement.  

3. Menguji, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja individu dalam kelompok.  

4. Menguji, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh kepemimpinan 

transaksional terhadap kinerja individu dalam kelompok. 

5. Menguji, mengidentifikasi dan menganalisis pengaruh group engagement 

terhadap kinerja kelompok  

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan dan 

keragaman literatur mengenai kinerja individu dalam kelompok yang 

dipengaruhi oleh kepemimpinan transformasional dan transaksional dengan 

group engagement sebagai intervening. Serta melengkapi penelitian-penelitian 

terdahulu yang menjadi sumber rujukan referensi penelitian. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk membedah 

pengaruh kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja 

individu dalam kelompok dengan group engagament sebagai intervening, 
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khususnya bagi Puskesmas Kecamatan Baraka dan umumnya bagi organisasi 

lainnya yang masih memiliki kesamaan.  

3. Manfaat Bagi Peneliti 

Penelitian ini hadir sebagai pengembangan diri dan persyaratan kelulusan 

untuk meraih gelar sarjana. Demikian diharapkan dapat memberi pengalaman 

dan pembelejaran yang bersifat positif untuk melahirkan sarjana yang matang 

dalam bidang akademisi. 

 

 

 

 

 

 

 


