
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Sejarah munculnya partai-partai politik di negara yang satu dengan 

negara yang lain memang tidak selalu sama. Tetapi, ada satu benang merah 

yang mempertemukannya, yaitu bahwa kemunculan partai-partai itu berbanding 

lurus dengan tumbuhnya proses demokratisasi (Scarrow, 2004), khususnya 

yang berkaitan dengan kesamaan hak antar warga negara. 

Di Indonesia, munculnya partai-partai politik tidak lepas dari kebijakan 

pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan politik etik. Implikasi dari 

kebijakan demikian tidak hanya berkaitan dengan lahirnya proyek-proyek 

pembangunan sosial, melainkan juga adanya iklim kebebasan yang lebih luas 

kepada masyarakat (Imawan, 1989). Kebebasan demikian memberi ruang 

kepada anggota masyarakat untuk membentuk organisasi, termasuk partai 

politik. 

Partai-partai politik tumbuh kuat karena munculnya kebijakan untuk 

membuka seluas-luasnya keran tumbuhnya organisasi-organisasi politik. 

Kebijakan demikian tertuang di dalam Maklumat Pemerintah No. X pada 16 

Oktober 1945. Isi dari maklumat ini adalah memberi kebebasan kepada 

masyarakat untuk membentuk partai-politik guna menyalurkan aspirasi dan 

menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang ada di dalam masyarakat. 



Pada saat pemerintah Soekarno mulai otoriter, yang kemudian di 

lanjutkan oleh pemerintahan Soeharto, terdapat upaya paksa untuk 

menyederhanakan partai. Upaya seperti ini tidak lepas dari pandangan bahwa 

jumlah partai yang cukup banyak itu merupakan faktor penting bagi munculnya 

ketidakstabilan politik yang pernah terjadi.  

Seiring dengan runtuhnya pemerintahan Orde Baru, terdapat 

kebangkitan kembali (resurgence) bangunan sistem multi partai dan politik 

aliran (Dhakidae, Kleden, 1999). Partai-partai politik tumbuh bak jamur di 

musim hujan pada 1998 dan awal 1999. Partai-partai baru itu muncul secara 

bersamaan ketika keran demokrasi di buka. Seperti halnya Partai Keadilan 

Sejahtera (PKS), yang merupakan metamorfosis dari Partai Keadilan (PK) pada 

pemilu tahun 2004. 

Tabel 1.1 

Hasil Pemilu 1999 

Partai Suara Persentase Kursi 

PDIP 35.706.618 33,7 153 

Golkar 23.742.112 22,4 120 

PKB 13.336.963 12,6 51 

PPP 11.330.387 10,7 58 

PAN 7.528.936 7,1 34 

PBB 2.050.039 1,9 13 

PK 1.436.670 1,4 7 

Sumber: Dwight Y.King (2003:92-93). 

Perolehan suara Partai Keadilan (PK) pada pemilu 1999 yang hanya 

mencapai 1,4%, menjadikan partai ini dinyatakan tidak lolos persyaratan 

electoral thresholduntuk mengikuti pemilu pada tahun 2004 (seperti ditetapka 



Komisi Pemilihan Umum/KPU), dimana batas minimal adalah 2% atau 10 kursi 

di DPR, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang No.3 tahun 1999 tentang 

Pemilihan Umum. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berdiri di Jakarta pada hari Sabtu, 

tanggal 20 April 2002 M atau bertepatan dengan 7 Shafar 1423 H. Selanjutnya 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di deklarasikan pada tanggal 20 April 2003 di 

Silang Monas Jakarta. 

Keberhasilan perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada 

pemilu tahun 2004 adalah bukti awal bahwa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) 

mendapat respon yang baik dari masyarakat. Pada pemilu 2004, perolehan suara 

Partai Keadilan Sejahtera mencapai 7,3%. PKS merupakan bentukan baru sebuah 

partai untuk melakukan tugas utama dakwah di semua sisi bidang kehidupan, 

terutama di bidang politik di Indonesia. PKS percaya bahwa jawaban untuk 

melahirkan Indonesia yang lebih baik di masa depan adalah dengan 

mempersiapkan kader-kader yang berkualitas baik secara moral, intelektual, dan 

profesional. 

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sangat peduli dengan perbaikan-

perbaikan ke arah terwujudnya Indonesia yang adil dan sejahtera. Kepedulian 

inilah yang menapaki setiap jejak langkah dan aktifitas partai, dari sebuah 

identitas yang belum dikenal sama sekali dalam jagat perpolitikan Indonesia 

hingga dikenal dan eksis sampai saat ini. Sebagai partai yang menduduki 

peringkat 7 dalam Pemilu 2004, dan meningkat pada Pemilu 2009, yaitu 



menduduki peringkat ke-4 tingkat nasional, PKS bertekad untuk meningkatkan 

daya pengaruhnya dalam setiap pemilihan umum. 

Masalah yang dihadapi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu para 

anggota/kader tidak merasa puas terhadap kepemimpinan partai. Sehingga 

banyak anggota/kader yang mulai meninggalkan partai tersebut, disebabkan 

terjadinya pertengkaran internal partai, korupsi para petinggi partai serta tidak 

adanya kesepahaman atau  sevisi para kaderisasi. Disisi lain rendahnya minat 

untuk berprestasi para anggota/kader partai. Hal ini disebabkan berubahnya 

sistem kaderisasi partai, serta penentuan calon kepala daerah yang diusung dan 

rekrutmen caleg Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga tidak 

mempertimbangkan aspek-aspek kualitas anggota/kader. 

Seorang pemimpin partai harus memiliki visi kedepan yang dapat 

dipergunakan sebagai gambaran yang akan dicapai oleh partai tersebut. Visi 

sangat diperlukan guna memotivasi setiap anggota, dengan visi yang jelas maka 

dalam memberikan motivasi pemimpin tinggal mengarahkan kemana 

kemampuan dan kemauan anggota untuk berprestasi. Setiap anggota memiliki 

motivasi sesuai dengan obsesinya, ada yang berorientasi pada kesempatan 

memperoleh karir, sesuai dengan kenyataan tersebut maka pengendalian 

pimpinan sangat diperlukan, sehingga apapun yang terjadi tidak akan 

berpengaruh terhadap tujuan partai. 

Kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok 

ke arah pencapaian tujuan (Robbin, 2001). Kepemimpinan yang efektif dapat 



menunjang peningkatan kinerja anggota. Upaya peningkatan kinerja anggota 

menuntut peran pendekatan kepemimpinan yang efektif. Pemimpin yang 

memiliki kemampuan yang kuat dapat mendorong dan mempengaruhi anggota 

untuk melakukan pekerjaan dengan baik 

Bertitik tolak pada kenyataan diatas, faktor kepemimpinan memegang 

peranan penting demi suksesnya tujuan suatu partai atau organisasi. Setelah 

terpenuhi kebutuhannya, maka anggota akan mendapatkan kepuasan di dalam 

dirinya maupun dalam bekerja, sehingga akan menimbulkan semangat kerja atau 

loyalitas yang tinggi dan secara langsung maupun tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap prestasi kerja. Dan pada akhirnya produktivitas anggota 

akan meningkat dan tujuan partai dapat terwujud. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini diberi judul 

“PENGARUH DIMENSI KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN DAN 

LOYALITAS ANGGOTA PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) 

DIKABUPATEN ROKAN HULU”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berkaitan dengan pentingnya kepemimpinan bagi kemunculan kepuasan 

dan loyalitas anggota, maka penelitian ini mencoba untuk mengamati 

keterkaitan antara kepemimpinan terhadap kepuasan, yang pada akhirnya akan 

mampu meningkatkan loyalitas anggota terhadap organisasi/partai. Berdasarkan 



uraian latar belakang diatas maka rincian rumusan masalah yang hendak 

dijawab dalam penelitian ini adalah: 

 

 

1. Apakah commanding berpengaruh terhadap loyalitas anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

2. Apakah commanding berpengaruh terhadap kepuasan anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

3. Apakah visioning berpengaruh terhadap loyalitas anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

4.  Apakah visioning berpengaruh terhadap kepuasan anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

5. Apakah enrolling berpengaruh terhadap loyalitas anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

6. Apakah enrolling berpengaruh terhadap kepuasan anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

7. Apakah relating berpengaruh terhadap loyalitas anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

8.  Apakah relating berpengaruh terhadap kepuasan anggota PKS di Kab. 



Rokan Hulu? 

9. Apakah coaching berpengaruh terhadap loyalitas anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

10. Apakah coaching berpengaruh terhadap kepuasan anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

11. Apakah kepuasan berpengaruh terhadap loyalitas anggota PKS di Kab. 

Rokan Hulu? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruhcommanding terhadap 

loyalitas anggota PKS di Kab.Rokan Hulu. 

2. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh commanding terhadap 

kepuasan anggota PKS di Kab. Rokan Hulu. 

3. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh visioning terhadap 

loyalitas anggota PKS di Kab. Rokan H ulu. 

4. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh visioning terhadap 

kepuasan anggota PKS di Kab. Rokan Hulu. 

5. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh enrolling terhadap 

kepuasan anggota PKS di Kab. Rokan Hulu. 



6. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh enrolling terhadap 

loyalitas anggota PKS di Kab. Rokan Hulu. 

7. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh relating terhadap loyalitas 

anggota PKS di Kab. Rokan Hulu. 

8. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh relating terhadap 

kepuasan anggota PKS di Kab. Rokan Hulu. 

9. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh coaching terhadap 

loyalitas anggota PKS di Kab. Rokan Hulu. 

10. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh coaching terhadap 

kepuasan anggota PKS di Kab. Rokan Hulu. 

11. Untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh kepuasan terhadap 

loyalitas anggota PKS di Kab. Rokan Hulu. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Setelah dilakukan penelitian, manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan 

adalah, sebagai berikut: 

1. Dapat memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan di 

bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya yang berkaitan 

dengan dimensi kepemimpinan. 

2. Bagi penulis, tentunya penelitian ini dapat mengasah kemampuan 

penulisdalam membuat suatu karya ilmiah dan melatih penulis 

untukmembiasakan diri untuk membaca dan membuat karya tulis 



ilmiah.Melalui penelitian ini juga penulis dapat menambah pengetahuan 

penulismengenai masalah yang di teliti. 

3.  Secara akademis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah 

khazanahpenelitian di bidang Sumber Daya Manusia. 

4. Hasil penelitian bermanfaat bagi organisasi penulis untuk menjadi bahan 

masukan dalam rangka pengambilan keputusan dan kebijakan dibidang 

manajemen sumber daya manusia, sehingga hasil penelitian ini dapat 

ditindaklanjuti sebagai: 

a. Bahan evaluasi bagi partai PKS dalam meningkatkan loyalitas anggota 

dengan memperhatikan kepuasan anggota. 

b. Untuk menjadi salah satu acuan bagi kepemimpinan PKS Kab. Rokan 

Hulu dalam rangka penentuan strategi kebijakan yang berhubungan 

dengan peningkatan kepuasan anggota partai. 

c. Memberikan tambahan wawasan kepada para praktisi lainnya 

mengenai pengaruh kepuasan terhadap loyalitas khususnya untuk 

organisasi di dalam mengelola sumber daya manusia. 

d. Bagi organisasi/partai Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam 

membuat kebijakan dalam meningkatkan loyalitas anggota. Sebagai 

bahan evaluasi bagi partai untuk melakukan perbaikan kepemimpinan, 

dan kepuasansehingga loyalitas anggota dapat lebih ditingkatkan 

 

 


