
1 

Raadhiyah Mardhiyyah, 2015 
EFEKTIVITAS SHARED LEADERSHIP TERHADAP  
TEAM EMPOWERMENT DAN TEAM EFFECTIVENESS PADA KARYAWAN DIVISI KENDARAAN KHUSUS 
PT. PINDAD (PERSERO) 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan dari penelitian yang membahas latar belakang 

penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi. 

A. Latar Belakang Penelitian 

Di Indonesia terdapat beberapa perusahaan besar yang bergerak di berbagai 

macam bidang, hal tersebut didukung oleh data statistika yang menunjukkan jumlah 

perusahaan sedang dan besar di Indonesia, yaitu pada tahun 2013 jumlah perusahaan 

besar sub sektor sebanyak 23.941 dan pada tahun 2011 jumlah perusahaan sedang sub 

sektor sebanyak 23.370 (www.bps.go.id.2014). Perusahaan-perusahaan tersebut 

adalah perusahaan dalam ruang lingkup yang lebih besar, tentunya memerlukan 

karyawan dalam jumlah besar. 

Dalam mencapai tujuannya dibutuhkan seorang pemimpin yang dapat 

memberikan sesuatu perubahan dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan yang 

lebih baik untuk mencapai tujuan perusahaan. Hal tersebut menyebabkan perusahaan 

itu membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengarahkan karyawan 

melakukan suatu perubahan (Shaskin & Sashkin. 2011). 

Demi tercapainya tujuan perusahaan, disusunlah tim kerja dalam bentuk 

departemen maupun divisi, sehingga dibutuhkannya kerja sama antar karyawan. Tim 

kerja tersebut digerakkan oleh beberapa orang dengan seorang pemimpin. Seorang 

yang mendapatkan tugas untuk mengatur beberapa orang dalam kelompok memiliki 

kemampuan kepemimpinan yang efektif, sehingga ia dapat menciptakan suatu 
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perbedaan kepada orang-orang yang terdapat dalam perusahaannya dalam rangka 

mencapai tujuan bersama (Hughes, Ginnet, & Curphy. 2012). 
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Salah satu perusahaan di Indonesia yang tentunya melibatkan karyawan 

dalam jumlah besar yaitu PT. PINDAD (Persero). PT. PINDAD (Persero) adalah 

perusahaan yang bergerak di bidang Alutsista (Alat Utama Sistem Persenjataan) 

dan produk komersial. (http://www.pindad.com/business-field-and-business-

development.2015).  

Divisi yang menjadi sorotan utama perusahaan ini adalah Divisi Kendaraan 

Khusus. Divisi tersebut memiliki tiga bagian produksi dengan jumlah seluruh 

karyawan lebih dari 500 orang. Setiap bagian produksi memiliki fokus pengerjaan 

barang produksi tersendiri. Peningkatan kualitas barang produksi yang dihasilkan 

perlu disertai dengan kualitas para karyawan. Karyawan yang bekerja didominasi 

oleh bagian pabrik, sehingga karyawan akan lebih banyak menghabiskan waktu di 

lapangan, dengan jalur komunikasi yang lebih terbuka baik dengan atasan maupun 

pihak luar dari bagian produksi (komunikasi personel dengan Kepala Divisi 

Kendaraan Khusus, 23 Juni 2015). 

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang karyawan (Kepala 

Produksi) Divisi Kendaraan Khusus PT. PINDAD (Persero), bahwa karyawan 

melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang diberikan oleh atasan, yang 

menyebabkan kurangnya kemandirian atau kepekaan karyawan terhadap tugas 

yang ada di lingkungan kerja. Tugas yang diberikan kadang-kadang mencapai 

target yang diberikan namun membutuhkan waktu untuk sumber daya alat 

termanfaatkan dengan baik. Bahkan alat atau komponen datang tidak tepat waktu. 

Selain itu alat yang dibutuhkan masih dibilang baru, sehingga perlu dipelajari 

terlebih dahulu.  

Karyawan dalam mengerjakan tugas terkadang masih menunggu instruksi 

dari atasan. Beberapa target yang dicapai sebenarnya sama langkah 

pengerjaannya, namun kurangnya inisiatif dari karyawan, maka sering terlewat 

beberapa hal kecil yang dapat mempengaruhi penyelesaian tugas. Ketika terjadi 

masalah di lapangan, karyawan lebih banyak menunggu masukan atau perintah 
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yang diberikan atasan, yang menyebabkan atasan sering ikut serta bekerja di 

lapangan. Sedangkan target yang perlu dicapai selalu bertambah setiap minggu, 

tergantung dari permintaan klien perusahaan. Satu bulan karyawan bisa diminta 

untuk memproduksi hampir 10 unit kendaraan khusus seperti panser. Kadang-

kadang karyawan bekerja kurang maksimal, sehingga menyebabkan pencapaian 

target produksi menurun (komunikasi antar dua personal, 10 September 2015). 

Permasalahan yang terjadi di Divisi Kendaraan Khusus PT. PINDAD ini, 

sering terjadi juga di beberapa perusahaan, sehingga dari  perusahaan-perusahaan 

tersebut menerapkan shared leadership atau kepemimpinan bersama sebagai salah 

satu cara untuk meminimalisir permasalahan di atas. Shared leadership yang 

berfungsi sebagai sarana dalam sebuah kelompok kerja agar setiap anggota 

memiliki kesempatan untuk memimpin dalam kelompok tersebut atau lebih 

dikenal dengan kepemimpinan bersama. Shared leadership digunakan untuk 

mengembangkan kemampuan individu dalam sebuah kelompok, dalam upaya 

membentuk tim dengan anggapan bahwa setiap karyawan tersebut adalah orang 

dengan derajat yang sama, bekerja dengan menggabungkan kemampuan yang 

dimiliki oleh semua karyawan, dan mengurangi pemberian instruksi berbentuk 

hirarki (Bligh, Pearce, & Kohles. 2006). 

Dengan demikian, shared leadership akan membentuk team empowerment. 

Team empowerment dapat berupa dukungan dalam bentuk psikologis dan secara 

struktural. Dilihat dari sisi psikologis dalam sebuah tim kerja perlu terdapat 

keyakinan untuk dapat bekerja secara bersama dengan baik dan memiliki rasa 

tanggung jawab bersama (Mathieu, Maynard, dkk., 2008). 

Team Empowerment tersebut dapat membentuk suatu team effectiveness. 

Secara garis besar team effectiveness berfokus pada input, proses dan output, yang 

akan menghasilkan suatu perfoma dari sebuah tim. Penelitian sebelumnya 

mengatakan bahwa team effectiveness memiliki hubungan positif dengan shared 
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leadership dalam meningkatkan performa anggota dalam penyelesaian tugas 

(Ullah & Park. 2013). 

Shared Leadership dapat memberikan pengaruh positif terhadap individu 

dalam kelompok dan telah diterapkan oleh beberapa organisasi. Hal tersebut 

disebabkan bahwa suatu kelompok membutuhkan satu individu sebagai pemimpin 

yang berfungsi untuk mengatur dan mengarahkan, selain itu individu tersebut 

memiliki kemampuan yang lebih dari anggotanya yang lain (Stogdill dalam 

Asnawi, 1999).  

Berdasarkan hasil wawancara, tergambar bahwa karyawan di Divisi 

Kendaraan Khusus pada suatu keadaan tertentu berhadapan dengan tugas yang 

kompleks untuk dikerjakan secara individu. Tugas dapat diselesaikan dengan 

memunculkan keterkaitan peran antar karyawan. Ketika karyawan berhadapan 

dengan suatu masalah, karyawan dituntut untuk kreatif dalam menyelesaikan 

masalah yang terjadi. Selain itu, melihat  tingkat pendidikan karyawan yang 

cukup tinggi, terdapat kemungkinan karyawan memiliki kemampuan untuk dapat 

memimpin dalam kelompok. Menurut Pearce (2004), jika suatu kelompok kerja 

menghadapi kondisi diatas, maka dalam kelompok kerja tersebut perlu dilakukan 

shared leadership.  

Shared leadership dapat dilakukan dengan pemimpin yang memiliki 

karateristik sebagai berikut: pemimpin tersebut harus dapat memberdayakan 

kepemimpinannya, salah satunya dengan cara mendukung pengambilan keputusan 

secara bersama. Pemimpin perlu memiliki sifat rendah hati, dengan demikian 

pemimpin berkeinginan untuk menunjukkan kepedulian, terbuka dengan ide-ide 

baru. Serta, pemimpin berperan aktif dalam melatih anggotanya, dengan cara 

membantu mengembangkan solusi dan memfasilitasi pembelajaran tim (Tesluk, 

2014).  

Shared leadership ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu 

dalam suatu kelompok, dengan tuntutan tim kerja perlu menunjukkan kualitas dan 
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performa yang baik, perlulah tim yang efektif dan pemberdayaan dalam sebuah 

tim. Berdasarkan hal-hal diatas, maka peneliti tertarik meneliti “Efektivitas 

Shared Leadership terhadap Team Empowerment dan Team Effectiveness pada 

Karyawan Divisi Kendaraan Khusus PT. PINDAD (Persero)”. 

B. Pertanyaan Penelitian 

Penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut : 

1. Apakah shared leadership efektif dalam peningkatan team empowerment 

pada karyawan Divisi Kendaraan Khusus PT. PINDAD (Persero)? 

2. Apakah shared leadership bekerja secara dalam peningkatan team 

effectiveness pada karyawan Divisi Kendaraan Khusus PT. PINDAD 

(Persero)? 

3. Apakah terdapat hubungan antara team empowerment dengan team 

effectiveness pada karyawan Divisi Kendaraan Khusus PT. PINDAD 

(Persero)? 

C. Tujuan Penelitian 

Hal-hal yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menguji kefektivitasan penggunaan dari shared leadership terhadap 

team empowerment pada karyawan Divisi Kendaraan Khusus PT. PINDAD 

(Persero). 

2. Untuk menguji kefektivitasan penggunaan dari shared leadership terhadap 

team effectiveness pada karyawan Divisi Kendaraan Khusus PT. PINDAD 

(Persero). 

3. Untuk mengidentifikasi secara empirik mengenai hubungan antara team 

empowerment dan team effectiveness pada karyawan Divisi Kendaraan 

Khusus PT. PINDAD (Persero). 
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D. Manfaat Penelitian 

Beberapa manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan dan juga sebagai sarana 

pengembangan pengetahuan dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi industri 

dan organisasi, mengenai efektivitas penggunaan shared leadership terhadap team 

empowerment dalam membentuk team effectiveness pada karyawan, dan 

hubungan antara team empowerment dan team effectiveness pada karyawan. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pihak 

perusahaan agar lebih memperhatikan mengenai penggunaan shared leadership  

sebagai saran untuk membentuk tim yang efektif dan pemberdayaan tim dari segi 

psikologis. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan 

bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti dengan tema yang serupa.  

E. Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur penulisan dalam skripsi adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan 

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, pertanyaan penelitian, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan struktur organisasi dalam penulisan skripsi. 

Bab II Landasan Teori 

Bab ini membahas teori yang mendasari penelitian ini, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis penelitian. Adapun teori-teori yang dipaparkan teori mengenai 

shared leadership, team empowerment, dan team effectiveness. Kerangka 

pemikiran mendeskripsikan tahapan yang akan peneliti tempuh untuk 

merumuskan hipotesis yang menjadi asumsi awal yang akan diuji kebenarannya 

dalam penelitian mengenai efektivitas dari penggunaan shared leadership 
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terhadap team empowerment dalam membentuk team efeectiveness pada 

karyawan perusahaan. 

Bab III Metode Penelitian 

Bab ini memaparkan desain yang dipakai dalam penelitian, karakteristik 

individu yang akan menjadi partisipan dalam penelitian, dan teknik pengambilan 

sampel, serta dipaparkan instrumen penelitian. Selain itu, diuraikan pula prosedur 

dalam penelitian, termasuk sebelum, ketika, dan setelah pelaksanaan eksperimen, 

tempat-tempat yang akan dipakai untuk melakukan eksperimen, teknik pengisian 

kuesioner yang menjadi instrumen, serta teknik analisis data untuk 

membandingkan beberapa kelompok dalam penelitian ini.  

 

 

 

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Bab ini membahas mengenai penelitian dan pembahasan hasil analisis 

penelitian eksperimen mengenai efektivitas shared leadership terhadap team 

empowerment dalam membentuk team effectiveness pada karyawan yang diberi 

pelakuan berupa shared leadership dan karyawan yang tidak diberi perlakuan. 

Bab V  Kesimpulan dan Saran 

Bab ini memaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian 

eksperimen ini. 

 


