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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Sumber daya manusia sangat memegang peranan penting dalam 

mengembangkan sebuah organisasi. Pemberdayaan sumber daya manusia yang 

dimiliki organisasi harus diarahkan oleh sebuah gaya kepemimpinan yang tepat 

sehingga semangat kerja karyawan muncul untuk mencapai produktivitas yang 

tinggi. Hal ini dapat menjadikan harmoni yang baik agar tujuan perusahaan dan 

tujuan sumber daya manusia dapat tercapai secara menyeluruh. 

 Kepemimpinan meurupakan proses mempengaruhi dan meningkatkatkan 

semangat kerja sumber daya manusia agar tujuan perusahaan dapat tercapai. 

Dengan arti bahwa seorang pemimpin harus dapat mengarahkan dan membimbing 

bawahannya, serta mempengaruhi mereka meningkatkan semangat kerja untuk 

mencapai tujuan yang dinginkan perusahaan. Menurut Nawawi (Haryadi, 2004 : 

16) dalam interaksi antara pemimpin dan karyawan pada suatu organisasi 

perusahaan harus terdapat rasa saling memahami. Tujuan organisasi akan tercapai 

apabila terdapat komunikasi serta kerjasama yang baik pula di antara para pelaku 

organisasi. Seseorang pemimpin tidak akan dapat mengendalikan suatu organisasi 

tanpa adanya kerjasama yang baik dengan bawahannya dan semangat kerja pun 

tidak akan muncul. 

 Gaya kepemimpinan mempunyai peran yang penting dalam 

mempengaruhi cara kerja karyawan. Prilaku kepemimpinan dapat memberikan 

dampak positif ataupun negatif terhadap kinerja karyawan yang dipimpinnya. 

Kepemimpinan merupakan kekuatan aspirasional, kekuatan semangat, dan 

kekuatan moral yang kreatif, yang mampu mempengaruhi para anggota untuk 

mengubah sikap, sehingga mereka bisa satu pemikiran dengan keinginan 

pemimpin. Seorang pemimpin sebaiknya mampu memahami karakter karyawan 
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sehingga dapat mengevaluasi dirinya dan memberikan semangat kerja untuk para 

karyawannya. 

 Semangat kerja karyawan dapat dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan 

yang dipakai dalam perusahaan. Gaya kepemimpinan ada dua jenis yaitu gaya 

kepemimpinan transaksional dan gaya kepemimpinan transformasional ( Bass, 

2005 : 297-298). Robbins ( 2009 : 453 ) menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

transaksional adalah perilaku pemimpin yang memandu pengikutnya untuk 

melakukan suatu tujuan. 

 Gaya kepemimpinan transaksional adalah kepemimpinan yang 

menekankan pada standar, tujuan dan imbalan sebagai bentuk motivasi 

kepemimpinan. Dalam bentuk yang lebih kolektif, kepemimpinan transaksional 

bertindak sebagai bentuk kontrak antara karyawan dengan atasan dimana 

hubungan dibangun atas dasar imbalan dan hukuman terhadap prestasi maupun 

wanprestasi yang dicapai karyawan (Bass & Riggio, 2006 : 8). Dalam 

kepemimpinan transaksional, pemimpin menentukan apa yang perlu dikerjakan 

bawahan untuk mencapai tujuan. Gaya kepemimpinan transaksional menurut Bass 

(2003) dibentuk oleh faktor-faktor yang yang meliputi imbalan bersyarat, 

manajemen pengecualian aktif, dan manajemen pengecualian pasif. 

 Sedangkan Menurut Siagan ( 2007 : 57 ), bahwa semangat kerja karyawan 

menunjukkan sejauh mana karyawan bergairah dalam melakukan tugas dan 

tanggung jawabnya di dalam perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara pra survei 

yang penulis lakukan, model gaya kepemimpinan yang di pergunakan di PT. 

JAMSOSTEK adalah cendrung menggunakan gaya kepemimpinan transaksional. 

Pemimpin mengarahkan pada tujuan perusahaan dengan cara menjelaskan peran 

dan tugas mereka berdasarkan pedoman kerja yang telah ditetapkan di perusahaan. 

Hal ini menyebabkan kurangnyanya partisipasi pemimpin secara langsung 

terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh karyawannya. Pemimpin hanya 

mengharapkan karyawan dapat bekerja sesuai dengan prinsipnya berdasarkan 

pedoman kerja yang sudah ada dan akan berdampak pada kurangnya kreativitas 



3 

dan inovasi yang dapat dilakukan oleh karyawan dalam mengembangkan 

pekerjaannya. Kepemimpinan yang dirasakan oleh karyawan PT. JAMSOSTEK 

mengindikasikan kurangnya pengawasan secara langsung yang dilakukan 

pemimpin terhadap kinerja karyawannya, sehingga standar dan prosedur kerja 

yang ditetapkan sedikit terabaikan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap semangat 

kerja karyawan. Untuk mengetahui tingkat semangat kerja karyawan pada PT. 

JAMSOSTEK berikut ini adalah rekapitulasi absensi karyawan mulai bulan 

Januari 2013 – Mei 2013. 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Absensi Karyawan PT JAMSOSTEK bulan Januari – Mei 2013 

Bulan 
Jumlah 

Karyawan 

Jumlah 

Hari Kerja 

Jumlah 

Ketidakhadiran 

Persentase 

Ketidakhadiran 

Januari 32 21 14 43,75% 

Februari 32 21 13 40,62% 

Maret 32 21 13 40,62% 

April 32 20 8 26,25% 

Mei 32 21 6 18,75% 

Sumber: Bagian umum dan SDM PT.JAMSOSTEK (diolah) 

 Dari Tabel 1.1 Rekapitulasi absensi karyawan PT. JAMSOSTEK dari 

bulan januari sampai bulan mei 2013 berfluktuasi tingkat ketidakhadirannya, 

dengan persentase ketidakhadiran diatas 10%. Tingkat ketidakhadiran tertinggi 

adalah pada bulan Januari sebesar 43,75%, dan tingkat ketidak hadiran terendah 

adalah pada bulan Mei sebesar 18,75%. Berdasarkan keterangan yang diberikan 

karyawan, jumlah karyawan yang berada dikantor tidak terlalu banyak setiap 

bulannya. Karyawan merasakan tingkat prestasinya tidak harus di dukung oleh 
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tingkat kehadiran yang optimal. Karyawan juga berpendapat datang ke tempat 

kerja lebih awal dari ketetapan yang sudah ada tidak terlalu di utamakan oleh 

karyawan untuk menunjukan semangat kerjanya. Karena teori-teori dan di dukung 

dengan data yang ada di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

berjudul : 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transaksional terhadap Semangat Kerja 

Karyawan pada PT. JAMSOSTEK” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas beberapa permasalahan pokok yang 

dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan transaksional dijalankan pada PT. 

JAMSOSTEK 

2. Bagaimana kondisi semangat kerja karyawan PT.JAMSOSTEK. 

3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap 

semangat kerja karyawan pada PT. JAMSOSTEK. 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui bagaimana apabila gaya kepempinan transaksional 

dijalankan pada PT. JAMSOSTEK. 

2. Untuk mengetahui kondisi semangat kerja karyawan PT.JAMSOSTEK. 

3. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transaksional terhadap 

semangat kerja karyawan pada PT. JAMSOSTEK. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

 Pada dasarnya penelitian ini dilakukan dengan harapan agar dapat 

memberikan manfaat dan kegunaan: 
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1. Bagi Penulis 

Dapat lebih memahami secara mendalam mengenai gaya kepemimpinan 

transaksional dan pengaruhnya untuk membangun semangat kerja 

karyawan serta untuk mempelajari cara-cara penerapan teori yang penulis 

peroleh selama mengikuti perkuliahan. 

2. Bagi Perusahaan 

Sebagai salah satu masukan dan bahan pertimbangan dalam mengambil 

keputusan terhadap berbagai masalah yang muncul dalam perusahaan 

menyangkut gaya kepemimpinan transaksional untuk membangun 

semangat kerja karyawan. 

3. Bagi pihak lain 

Menambah sumber informasi yang bermanfaat dalam penelitian 

selanjutnya dibidang kepemimpinan transaksional pada khususnya dan 

sumber daya manusia pada umumnya.   

1.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis 

 Sumber Daya Manusia sangat berperan penting dalam seluruh kegiatan 

diperusahaan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam upayanya mencapai 

tujuan tersebut tidaklah selalu berjalan secara lancar sesuai dengan yang telah 

direncanakan. Seringkali perusahaan atau organisasi mengalami hambatan dari 

dalam yaitu menyangkut Sumber Daya Manusia yang diantaranya dapat 

disebutkan adalah rendahnya semangat kerja karyawan. Salah satu penyebabnya 

dari sekian banyak faktor yang mempengaruhi tinggi dan rendahnya semangat 

kerja karyawan adalah gaya kepemimpinan pada seorang pemimpin. 

 Berbagai definisi tentang gaya kepemimpinan transaksional telah banyak 

dikemukakan oleh para ahli dalam berbagai referensi mereka. Tidak mudah 

memberikan definisi gaya kepemimpinan transaksional yang sifatnya universal 

dan diterima oleh semua pihak yang terlibat dalam kehidupan organisasional, 

termasuk organisasi bisnis. Bahkan ada yang mengatakan bahwa jenis-jenis 

definisi tersebut sama jumlahnya dengan pembuatnya. Akan tetapi terlepas dari 
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cara atau gaya membuat definisi itu, benang merah yang terlihat ialah pengakuan 

tentang pentingnya gaya kepemimpinan transaksional yang efektif dalam 

mengelola organisasi.  

Menurut Bass & Riggio ( 2006 : 8 ) : 

 “Kepemimpinan transaksional adalah kontrak karyawan dengan 

atasan dimana hubungan dibangun atas dasar imbalan dan hukuman 

terhadap prestasi maupun wanprestasi yang dicapai karyawan”. 

Jika kutipan itu disimak dengan cermat akan terlihat paling sedikit tiga hal, yaitu: 

1. Dari seseorang yang menduduki jabatan pemimpin dituntut kemampuan 

tertentu yang tidak dimiliki oleh sumber daya manusia. 

2. Kepengikutan sebagai elemen penting dalam menjalankan kepemimpinan. 

3. Kemampuan mengubah egosintrisme para bawahan menjadi organisasi-

sentrisme. 

 Sedangkan semangat kerja, sebenarnya mengandung banyak pengertian 

tetapi secara umum dapat dikatakan bahwa kondisi seseorang yang menunjang 

dirinya untuk melakukan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik didalam sebuah 

perusahaan. Para ahli pun banyak menulis referensi tentang semangat kerja 

diantaranya, yaitu:  

Menurut Hasley (2001) semangat kerja adalah : 

 “Sikap kesediaan perasaan yang memungkinkan seorang karyawan 

untuk menghasilkan kerja yang lebih banyak tanpa menambah keletihan, 

yang menyebabkan karyawan dengan antusias ikut serta dalam kegiatan-

kegiatan dan usaha-usaha kelompok sekerjanya, dan membuat karyawan 

tidak mudah kena pengaruh dari luar, terutama dari orang-orang yang 

mendasarkan sasaran mereka itu atas tanggapan bahwa satu-satunya 

kepentingan pemimpin perusahaan itu terhadap dirinya untuk memperoleh 

keuntungan yang sebesar-besarnya darinya dan memberi sedikit mungkin”. 
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 Dari pengertian diatas dapat pula penulis menarik kesimpulan mengenai 

semangat kerja. Semangat kerja adalah suatu upaya untuk bekerja secara efektif 

dan efisien tanpa ada rasa beban. Kemampuan dalam diri seseorang tidak akan 

begitu berpengaruh terhadap tujuan yang diharapkan oleh perusahaan tanpa 

adanya dukungan dari pemimpin. Kebutuhan Aktualisasi diri Gaya kepemimpinan 

merupakan kemampuan lebih yang dimiliki seseorang berdasarkan ilmu, 

pengetahuan dan pengalamannya untuk mempengaruhi orang-orang yang berada 

dilingkungan sekitarnya agar bersedia bekerja untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. Dengan harapan dapat meningkatkan semangat kerja bawahannya. 

 Apabila pemimpin mampu menjalankan gaya kepemimpinannya sesuai 

yang diharapkan karyawannya maka secara otomatis karyawan akan 

melaksanakan tugasnya dengan baik karena karyawan merasa puas atas perlakuan 

pemimpin. Dengan demikian dapat menghasilkan suatu prestasi kerja yang tinggi 

dan sudah pasti kinerja perusahaan akan lebih baik. 

Menurut Hoover dan Leitwood (1991) menjelaskan secara skematis model 

kepemimpinan transaksional sebagai berikut: 

Pemimpin mengidentifikasi apa yang 
mesti dikerjakan untuk mencapai hasil 

yang di inginkan

Pemimpin mengidentifikasi apa yang 
dibutuhkan oleh bawahannya 

Pemimpin memperjelas peran 
bahannya 

Pemimpin memperjelas bagaimana 
kebutuhan bawahan terpenuhi, sebagai 

imbalan atas apa yang dikerjakan

Bawahan merasa mampu memenuhi 
tuntutan atas perannya tersebut 
(probabilitas, keberhasilan yang 

obyektif)

Bawahan termotivasi untuk meraih 
hasil yang diinginkan tersebut 

(expected effort) 

Bawahan menganggap imbalan itu 
sepadan dengan pencapain hasil 
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 Gambaran diatas menunjukan bahwa bawahan dipersepsi sebagai manusia 

yang berupaya menghindari pekerjaan apabila ada kesempatan sehingga apabila 

dibiarkan mereka merasa senang tanpa tanggung jawab. Pemimpin harus 

senantiasa mengontrol, mengarahkan, dan bila perlu membiarkan ancaman dalam 

upaya untuk memaksa individu menjadi produktif. Para pemimpinan transaksional 

percaya bahwa orang lebih senang diarahkan, menjadi pekerja yang ditentukan 

prosedurnya dan pemecahan masalahnya dari pada memikul sendiri tanggung  

jawab atas segala tindakan dan keputusan yang diambil. Oleh sebab itu, para 

bawahan pada iklim transaksi tidak cocok diserahi tanggung jawab merancang 

pekerjaan secara inisiatif atau pekerjaan yang menuntut prakarsa. 

  Oleh karena itu penulis menarik suatu hipotesis mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan transaksional dengan semangat kerja karyawan sebagai berikut: 

“Jika gaya kepemimpinan transaksional  dirasakan sesuai dengan kebutuhan 

karyawan, maka semangat kerja karyawan akan tinggi”. 

1.6 Metode Penelitian  

 Didalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif yaitu 

melakukan pengumpulan data, manyajikan data, menganalisis data yang diperoleh 

dilokasi penelitian dan menjelaskan hasil data yang sudah diolah dan 

menyimpulkannya. Untuk memproleh data yang diperlukan maka, penulis 

menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Penelitian lapangan (field research) 

Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dengan turun 

langsung untuk meninjau dan meneliti ke perusahaan yang diteliti oleh 

penulis serta melakukan: 

a. Observasi  

Yaitu pengamatan langsung pada perusahaan yang menjadi objek 

penelitian dengan jalan mengamati objek penelitian tersebut guna 

kelengkapan data dan memperoleh  gambaran mengenai 
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perusahaan sehingga diharapkan data yang diperoleh dapat 

dipertanggung-jawabkan kebenarannya. 

b. Wawancara  

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengajukan 

pertanyaan langsung dengan pihak-pihak yang berkepentingan, 

sehingga dapat diperoleh keterangan dan data-data yang 

diperlukan. 

c. Kuesioner  

Data diperoleh dengan cara menyebarkan suatu daftar petanyaan 

yang cukup terperinci dan lengkap tentang obyek yang diteliti pada 

responden. 

2. Studi Pustaka (library research) 

 Dalam mengumpulkan data ini penulis memperoleh data melalui 

literatur yang sesuai dengan pokok-pokok masalah untuk mendapatkan 

landasan teori seperti, buku-buku, majalah-majalah, jurnal, dan juga file-

file/catatan yang sudah disiapkan perusahaan sebagai dasar dalam 

melakukan penelitian. 

1.7 Lokasi Penelitian

 Untuk keperluan skripsi ini, penulis melakukan penelitian di PT. 

JAMSOSTEK yang beralamatkan Jl. P. Hasan Mustopa No.39 Bandung 40124. 


