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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Didalam suatu perusahaan, sumber daya manusia merupakan asset yang paling

penting yang berada di perusahaan tersebut. Sumber daya manusia memiliki

peranan serta kontribusi dalam mengembangkan perusahaan, sehingga

perusahaan dapat bersaing dan mempunyai keunggulan yang spesifik. Apabila

perusahaan dapat mengelola sumber daya manusia dengan baik, tentunya

berdampak pada tujuan perusahaan dengan tercapainya tujuan secara efektif

dan efisien. Sedangkan permasalahan sumber daya manusia yang sering

muncul di perusahaan yaitu terkait dengan komitmen organisasional.

Hal tersebut dapat di lihat bahwa di Indonesia sendiri, komitmen organisasi

karyawan bisa dikatakan tergolong masih rendah. Berdasarkan pada penelitian

yang dilakukan Watson Wyatt di tahun 2012, sifat mendua karyawan

Indonesia terlihat dalam aspek komitmen organisasi. Hanya 35% karyawan di

Indonesia yang ingin bertahan di perusahaan, kendati pekerjaan di perusahaan

lain itu hampir sama saja dengan tempat kerjanya. Dijelaskan bahwa faktor

yang membuat karyawan kurang berkomitmen dengan organisasi menurut

survey adalah faktor peluang karir yang lebih baik sebagai alasan utama

(44%), diikuti oleh paket kompensasi yang lebih baik (40%), perusahaan

tersebut memiliki prospek sukses lebih baik di masa depan (25%),

menyediakan peluang training dan pengembangan diri yang lebih baik (23%),

dan memberikan peluang lebih baik untuk mendayagunakan keahlian (23%).

Meski penelitian tersebut sudah 6 tahun di lakukan, permasalahan di

perusahaan terkait komitmen organisasional masih menarik untuk di teliti.

Karena untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi

komitmen organisasional, mengingat komitmen organisasional di dalam
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organisasi sangatlah penting untuk keberlangsungan organisasi tersebut

ditengah persaingan yang ketat saat ini.

Istilah dan tipologi komitmen organisasional, sudah mulai diperkenalkan oleh

Etzioni pada tahun 1961. Istilah ini semakin popular sejak tahun 1977 setelah

dibahas oleh Staw & Salancik, yang mengajukan dua bentuk komitmen, yaitu

komitmen sikap (attitudinal commitment) dan komitmen tingkah laku

(behavioral commitment). Menurut Mowday dalam Sopiah (2008), komitmen

organisasional merupakan dimensi perilaku penting yang dapat di gunakan

untuk menilai kecendrungan karyawan untuk bertahan sebagai anggota

organisasi, berkaitan dengan sikap karyawan yang menunjukkan loyalitas dan

bagaimana seseorang karyawan mengepresikan perhatian mereka kepada

kesusksesan dan kebaikan organisasinya.

Karyawan yang mempunyai keterlibatan tinggi dalam bekerja dan tidak

mempunyai keinginan keluar dari perusahaan, maka hal ini merupakan modal

besar untuk mendorong tumbuhnya komitmen organisasi di suatu perusahaan.

Ada dampak positif bila komitmen organisasi karyawan tinggi terhadap

perusahaan tempatnya bekerja, hal tersebut dapat di lihat dari hasil penelitian

Angle and Perry (1981) serta Bateman and Stesser (1984) yang menemukan

kenyataan bahwa individu  yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi

memiliki kondisi sebagai berikut: (1) Invidu-individu tersebut lebih mampu

beradaptasi, (2) Jumlah karyawan keluar masuk (turnover) lebih sedikit, (3)

Kelambatan dalam bekerja lebih sedikit di jumpai, (4) kepuasan kerja lebih

tinggi. Namun pada saat komitmen organisasi karyawan tinggi ada dampak

negatif juga terhadap perusahaan hal tersebut di nyatakan oleh Muchinky

(1993) bahwa seseorang yang terlalu berkomitmen pada organisasi akan

cenderung mengalami stagnasi (terhenti) dalam kariernya serta cenderung

berkurang pengembangan dirinya. Selain itu dampak negatif yang timbul

apabila komitmen organisasi pada karyawan rendah dapat mengakibatkan

tujuan perusahaan terhambat dan akan timbul turnover yang tidak terkendali.
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Komitmen organisasional dapat didefinisikan sebagai keinginan kuat untuk

tetap sebagai anggota organisasi tertentu. Dengan kata lain, ini merupakan

sikap merefleksikan loyalitas karyawan pada organisasi dan proses

berkelanjutan dimana anggota organisasi mengepresikan perhatiannya

terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan

(Luthans 2006). Komitmen organisasional penting dimiliki karyawan, karena

dapat mengarahkan karyawan pada rasa identifikasi, keterlibatan dan loyalitas.

Apabila karyawan memiliki komitmen organisasi yang tinggi terhadap

perusahaan tempatnya bekerja, maka karyawan tersebut akan mengerahkan

segala kemampuan yang dia miliki dengan didasari oleh kemauan sendiri

untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah di berikan oleh perusahaan demi

umtuk tetap menjadi anggota organisasi dan kepentingan perusahaan tersebut.

Salah satu perusahaan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi adalah

PT. Djarum DSO Lampung, perusahaan yang bergerak di bidang pemasaran

produk rokok Djarum yang memiliki 115 karyawan. PT. Djarum merupakan

salah perusahaan rokok terbesar di indonesia. Selain fokus pada produksi,

inovasi dan pemasaran rokok, PT. Djarum juga ikut serta memajukan dan

mencerdaskan bangsa yaitu dengan memberikan beasiswa untuk siswa

berprestasi melalui program beswan Djarum. Di PT. Djarum DSO lampung ini

para karyawan mempunyai komitmen organisasi yang tinggi terhadap

perusahaan, karena di perusahaan ini hanya di temukan sedikit karyawan yang

mengundurkan diri dari perusahaan. Hal tersebut dapat di lihat dari hasil

survey wawancara yang saya lakukan kepada HRD di PT. Djarum DSO

Lampung dan saya mendapatkan data masa kerja karyawan dan data turnover

karyawan PT. Djarum DSO Lampung sebagai berikut :
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Gambar 1.1

Grafik Masa Kerja Karyawan PT. Djarum DSO Provinsi Lampung

Tahun 2018

Sumber : PT Djarum DSO Lampung, 2018

Berdasarkan tabel masa kerja diatas, dapat disimpulkan bahwa karyawan di PT

Djarum DSO lampung mempunyai komitmen yang tinggi, karena karyawan

mepunyai rata - rata masa kerja di atas 3 tahun. Penelitian terdahulu yang

dilakukan MI Hadiyanti, Karmiyati, dan TM Ingarianti (2012) menyatakan

bahwa semakin lama masa kerja seseorang, maka semakin kuat pula Komitmen

Organisasinya. Sebaliknya, semakin pendek masa kerja seseorang, maka akan

semakin lemah Komitmen Organisasinya.

Selain itu tingkat Komitmen Organisasi juga dapat di lihat dari data turnover

karyawan yang terjadi di PT Djarum DSO Lampung pada 3 tahun terakhir

seperti pada tabel dibawah ini :
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Tabel 1.1

Data Turnover Karyawan PT Djarum DSO Lampung

Tahun 2016 s/d 2018

Tahun
Jumlah Karyawan

Awal
Tahun Karyawan Keluar Karyawan Masuk

Akhir
Tahun Presentase

2016 130 15 8 123 5%
2017 123 12 8 119 3%
2018 119 10 6 115 3%

Sumber : PT Djarum DSO Lampung, 2018

Dari data turnover di tabel 1.2 dapat di hitung presentase tingkat turnover

karyawan PT. Djarum DSO Lampung dengan menggunakan rumus LTO

(Labour Turnover). Rumus perhitungan untuk mengetahui besarnya turnover

yakni sebagai berikut :

Turnover =
( )( )∕ × 100

Sumber : Malayu Hasibuan (2009)

Berdasarkan perhitungan LTO (Labour Turn Over), presentase tingkat

turnover pada PT. Djarum DSO Lampung dari 2016 sampai 2017 dikatakan

rendah karena tidak melebihi angka 10%. Menurut Roseman (1981) dalam

Wijaya (2008) menyatakan bahwa jika annual turnover di dalam perusahaan

melebihi angka 10%, maka turnover di dalam perusahaan itu di kategorikan

tinggi, begitu juga sebaliknya jika annual turnover di dalam perusahaan di

bawah angka 10%, maka turnover di dalam perusahaan tersebut rendah dan

dapat di katakan para karyawan pada PT. Djarum DSO lampung mempunyai

komitmen yang tinggi terhadap perusahaan.

Menurut Sutanto, (1999) Sulistyawati, (2008) Komitmen Organisasional dapat

membawa banyak hal positif di dalam sebuah perusahaan. Pada tingkat

organisasi, akan membantu meningkatkan produktivitas, employe turnover
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(pergantian karyawan) dan absenteeism (ketidak hadiran). Bagi karyawan akan

membantu meningkatkan motivasi kerja, kepuasan kerja dan menurunkan stres

kerja.

Ada beberapa faktor – faktor yang dapat mempengaruhi Komitmen

Organisasional. Tita Isni Alvina, Indi Djastuti dalam Diponegoro Journal Of

Management (2018) menyatakan bahwa Lingkungan Kerja, Budaya Organisasi

Dan Kepuasan Kerja dapat mempengaruhi Komitmen Organanisasional.

Sedangkan menurut Tri Wahyni, Soni Kurniawan dalam Jurnal Manajemen

(2018) menyebutkan bahwa Motivasi Dan Gaya Kepemimpinan Transaksional

dan Transformasional juga dapat mempengaruhi Komitmen Organisasional.

Menurut Ivancevich et al (2006) Gaya Kepemimpinan Transformasional

merupakan pemimpinan yang memotivasi bawahan untuk mencapai sebuah

tujuan, bukan untuk kepentingan pribadi jangka pendek, dan untuk mencapai

prestasi dan aktualisasi diri, bukan demi perasaan aman. Kepemimpinan

Transformasional merupakan upaya perubahan terhadap bawahan untuk

berbuat lebih positif atau lebih baik dari apa yang biasa di kerjakan yang

berpengaruh terhadap peningkatan Komitmen dalam suatu organisasi.

Gaya Kepemimpinan Transformasional merupakan salah salah satu faktor yang

diduga mempengaruhi Komitmen Organisasional. Karena berdasarkan dari

hasil wawancara dapat di simpulkan bahwa pada perusahaan ini pemimpin

memakai Gaya Kepemimpinan Transformasional. Hal tersebut dapat di lihat

dari pimpinan yang selalu memberikan solusi kepada karyawannya yang

mengalami masalah dengan pencapaian kerjanya, contoh nyata yang di lakukan

yaitu dengan memberikan pelatihan kepada karyawan yang pencapaian

kerjanya kurang maksimal agar menjadi maksimal, dan karyawan juga

cenderung di libatkan dalam mengambil sebuah keputusan di perusahaan.

Selain itu pemimpin di perusahaan ini dapat menempatkan dirinya dengan baik

di antara para bawahannya, hal tersebut dapat terlihat dengan pemimpin

memotivasi dan mengartikulasikan pengharapan yang jelas terhadap prestasi
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bawahannya sehingga terciptalah proses interaksi dan komunikasi yang

nyaman antara pemimpin dan bawahan, sehingga terciptalah suatu kepuasan

kerja yang dapat mempengaruhi komitmen organisasi pada karyawan untuk

tetap bertahan menajadi anggota dari perusahaan ini.

Salah satu variabel yang diduga mempengaruhi antara Gaya Kepemimpinan

Transformasional dan Komitmen Organisasional adalah Kepuasaan Kerja.

Karena sebelum karyawan memiliki Komitmen Organisasional terhadap

perusahaannya, para karyawan tersebut akan merasakan Kepuasan Kerja

terlebih dahulu yang tercipta dari pemimpin yang dapat menempatkan diri

dengan baik diantara para bawahannya, dan barulah karyawan akan

berkomitmen terhadap perusahaan tempatnya bekerja (Gunlu, Mehmed, dan

Nil (2010). Hal tersebut di dorong dengan penelitian yang di lakukan oleh

Wang (2007) yang menyatakan bahwa Kepuasan Kerja berfungsi sebagai

patokan dalam menentukan respon emosional karyawan yang nantinya akan

berdampak pada Komitmen Organisasinya. Ia juga menambahkan bahwa

karyawan akan berkomitmen dengan tempatnya bekerja pada saat Kepuasan

Kerja yang diharapkan karyawan dapat dipenuhi oleh pihak perusahaan.

Dari kesimpulan di atas maka penulis ingin menjadikan Kepuasan Kerja

sebagai variabel mediasi untuk mengetahui pengaruh variabel independen

dengan variabel dependen baik secara langsung maupun tidak langsung antara

Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Komitmen Organisasional.

Penelitian terdahulu terhadap Komitmen Organisasi telah di lakukan oleh

Islamawati Eka dan Nury Ariani Wulansari (2015). Dalam penelitian tersebut

di dapatkan hasil bahwa variabel Gaya Kepemimpinan Transformasional, dan

Pemberdayaan Karyawan ada pengaruh positif terhadap Komitmen

Organisasional.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang di lakukan oleh

Islamawati Eka dan Nury Ariani Wulansari (2015), perbedaan dari penelitian

sebelumnya ialah penulis memasukan variabel Kepuasan Kerja sebagai
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variabel mediasi yang diduga mempengaruhi Komitmen Organisasional.

Alasan memasukan variabel Kepuasan Kerja sebagai mediasi karena Kepuasan

Kerja merupakan aspek pertama yang di capai sebelum seseorang karyawan

memiliki Komitmen Organisasional, di mana menurut Gunlu, Mehmet, dan Nil

(2010), kepuasan kerja memliki pengaruh yang signifikan terhadap Komitmen

Organisasional, karena seseorang yang puas dengan pekerjaannya akan lebih

berkomitmen pada organisasi.

Berdasarkan data dan latar belakang diatas, peneliti akan mengambil judul “

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap Komitmen

Organisasional Dengan Kepuasan Kerja Karyawan Sebagai Mediasi ”

studi empiris pada PT. Djarum DSO Lampung.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah sebagai

berikut :

1. Apakah Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap

Komitmen Organisasional ?

2. Apakah Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap

Kepuasaan Kerja ?

3. Apakah Kepuasaan Kerja berpengaruh terhadap Komitmen

Organisasional ?

4. Apakah Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh terhadap

Komitmen Organisasional melalui Kepuasan Kerja ?

1.3 Ruang Lingkup penelitian

1.3.1 Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek pada penelitian ini adalah seluruh karyawan pada

PT. Djarum DSO Lampung yang berjumlah 115 Karyawan.
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1.3.2 Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek pada penelitian ini adalah Gaya Kepemimpinan

Transformasional, Kepuasan Kerja dan Komitmen Organisasional.

1.3.3 Ruang Lingkup Tempat

Tempat di lakukannya penelitian ini adalah di PT. Djarum DSO

Lampung yang beralamatkan di Gg. Wisangratri No. 196, Pekon Raya,

Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung.

1.3.4 Ruang Lingkup Waktu

Waktu yang di tentukan pada penelitian ini adalah berdasarkan

kebutuhan peneliti yang merenanakan mulai bulan Januari 2019 sampai

Agustus 2019.

1.3.5 Ruang Lingkup Ilmu penelitian

Ruang lingkup ilmu pengetahuan dalam penelitian ini adalah

Manajemen Sumber Daya Manusia yang dari definisi dan fungsi

Sumber Daya Manusia, Teori – teori tentang Komitmen Organisasional.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan Yang ingin capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional

terhadap Komitmen Organisasional.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional

terhadap Kepuasan Kerja.

3. Untuk Mengetahui Pengaruh Kepuasan Kerja terhadap Komitmen

Organisaonal.

4. Untuk Mengetahui Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional

terhadap Komitmen Organisasional melalui Kepuasan Kerja.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian untuk menyelesaikan pendidikan saya di jenjang

Sarjana dan menambah pengetahuan dan pemahan peneliti yang
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berhubungan dengan Pengaruh Gaya Kepeimpinan Transformasional

terhadap Komitmen Organisasional dengan Kepuasan Kerja Sebagai

Mediasi dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan peneliti, serta

melatih diri dalam berpikir logis, sistematis dan ilmiah.

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat dijadikan sebagai bahan

masukan akan hal – hal yang dapat mempertahankan Komitmen

Organisasional di PT. Djarum DSO Lampung.

1.5.3 Manfaat Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat menambah pembukuan karya

ilmiah bagi Institut Bisnis dan Informatika Darmajaya Bandar Lampung

khususnya tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional

terhadap Komitmen Organisasional dengan Kepuasan Kerja sebagai

mediasi.

1.5.4 Manfaat Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan

pendukung dan dasar bahan pembanding untuk penyusun skripsi

khususnya tentang Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional

terhadap Komitmen Organisasional dengan Kepuasan Kerja sebagai

mediasi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi

gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan oleh penulis

dengan tiap bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab satu berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah

yang mendasari diadakannya penelitan, rumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan
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BAB II LANDASAN TEORI

Bab dua ini berisi tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang landasan

teori yang menjadi dasar dan bahan acuan dalam penelitian ini, penelitian

terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab tiga berisi metode penelitian yang terdiri dari variabel penelitian dan

definisi operasional, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab empat berisis hasil dan pembahasan yang menjelaskan deskripsi

obyek penelitian, analisis data, dan pembahasan.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab lima berisi penutup yang berisis kesimpulan dari hasil analisis yang

diperoleh dan saran berupa tindakan-tindakan yang sebaiknya dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian orang

lain, dan bahan-bahan yang dijadikan refrensi dalam penelitian skripsi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data yang dapat mendukung atau mempelajari atau

memperjelas atau uraian yang dikemukakan dalam bab-baba sebelumnya.

Data-data tersebut dapat berbentuk gambar, tabel formulir, ataupun

flowchart.


