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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Setiap badan usaha dituntut memiliki kinerja yang baik. Hal ini dapat dicapai

dengan mengelola segala kegiatannya dengan efektif dan efisien, selain itu badan

usaha dituntut pula memiliki sistem dan sumber daya manusia yang handal dan

memiliki nilai tambah bagi badan usahanya.

Sumber daya manusia merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu

perusahaan. Kelangsungan hidup suatu perusahaan atau organisasi terletak pada

sumber daya manusia yang dimilikinya. Upaya peningkatan sumber daya

manusia yang berkualitas dan memiliki nilai tambah, akan menghasilkan  suatu

keunggulan bagi perusahaan. Sumber daya manusia yang handal dapat

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan dari masing-masing bagian dalam

perusahaan.

Karyawan yang berkualitas tidak akan terlepas dari gaya kepemimpinan.

Pentingnya peran kepemimpinan dalam sebuah organisasi menjadi fokus yang

menarik perhatian para peneliti bidang perilaku keorganisasian. Bass (1990)

menyatakan bahwa kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor

terpenting yang menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi. Schein

(1992), Nahavandi & Malekzadeh (1999) serta Kouzes & Posner (1987) juga

menyatakan bahwa pimpinan mempunyai pengaruh besar terhadap keberhasilan

organisasi. Green Berg dan Baron (2000 : 444) dalam Sunarsih (2001)
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menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan suatu unsur kunci dalam

keefektifan organisasi.

Kepemimpinan adalah aktivitas untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar

supaya mereka mau diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu (Thoha, 1983:123).

Sedangkan menurut Robbins (2002:163) Kepemimpinan adalah kemampuan

untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai tujuan. Ngalim Purwanto

(1991:26) juga mendefinisikan kepemimpinan sebagai sekumpulan dari

serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya

kewibawaan untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang

dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan tugas-tugas yang

dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta

merasa tidak terpaksa.

Salah satu gaya kepemimpinan yang terkenal adalah gaya kepemimpinan

transformasional. Dalam masa dua decade ini, ada dua gaya kepemimpinan yang

menjadi perhatian utama para pakar organisasi, yaitu Transaksional dan

Tranformasional, menurut (Benjamin and Flynin, 2006). Bass (1985) dalam

Sunarsih (2001) mendefinisikan bahwa kepemimpinan transformasional sebagai

pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan dengan cara-

cara tertentu. Bawahan merasa percaya, kagum, loyal dan hormat terhadap

atasannya sehingga bawahan termotivasi untuk berbuat lebih banyak daripada apa

yang biasa dilakukan dan diharapkannya. Jung dan Avolio (1999) dalam Sunarsih

(2001) juga menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional meliputi

pengembangan hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dengan pengikutnya,
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bukan hanya sekedar sebuah perjanjian tetapi lebih didasarkan kepada

kepercayaan dan komitmen. Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya

memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang biasa dilakukan,

dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan

yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kerja.

Setiap orang yang bekerja mengharapkan memperoleh kepuasan dari

tempatnya bekerja. Pada dasarnya kepuasan kerja merupakan hal yang bersifat

individual karena setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbeda-beda

sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam diri setiap individu. Kepuasan kerja

adalah suatu efektifitas atau respon emosional terhadap aspek pekerjaan menurut

Kreitner dan Kinicki (2001:271). Menurut Dole and Schroeder dalam Koesmono

(2005:170) kepuasan kerja dapat didefinisikan sebagai dan reaksi individu

terhadap lingkungan pekerjaannya, sedangkan menurut Testa dan Locke dalam

Koesmono (2005:170) kepuasan kerja merupakan kegembiraan atau pernyataan

emosi yang positif hasil dari penilaian salah satu pekerjaan atau pengalaman-

pengalaman pekerjaan.

Perilaku pemimpin merupakan salah satu faktor penting yang dapat

mempengaruhi kepuasan kerja. Menurut Altschul SF., W. Gish., W. Miller .

(1990) menunjukan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai hubungan yang

positif terhadap kepuasan kerja para pegawai. Hasil penelitian Gruenberg (1980)

diperoleh bahwa hubungan yang akrab dan saling tolong menolong dengan teman

sekerja serta penyelia adalah sangat penting dan memiliki hubungan kuat dengan
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kepuasan kerja dan tidak ada kaitannya dengan keadaan tempat kerja serta jenis

pekerjaan.

Ramlan Ruvendi (2005) dalam penelitiannya yang berjudul “Imbalan dan

Gaya Kepemimpinan Pengaruhnya terhadap Kepuasan Kerja Karyawan, Di Balai

Besar Industri Hasil Pertanian Bogor”, menyatakan bahwa terdapat hubungan

positif dan pengaruh signifikan antara variabel gaya kepemimpinan dengan

kepuasan kerja pegawai Balai Besar Industri Hasil Pertanian Bogor. Diungkapkan

pula bahwa gaya kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang

disesuaikan dengan situasi dan kondisi (contingency). Indikasi turunnya semangat

dan kegairahan kerja ditunjukan dengan tingginya tingkat absensi dan

perpindahan pegawai. Hal itu timbul sebagai akibat dari kepemimpinan yang tidak

disenangi.

Penelitian yang dilakukan Koh, W. L., Steers, R. M., & Terborg, J. R. (1995)

menunjukan  bahwa ada hubungan yang signifikan antara kepemimpinan

transformasional dan transaksional dengan kepuasan kerja. Bass (1999)

menyatakan bahwa dibandingkan transaksional, kepemimpinan transformasional

lebih efektif diterapkan di banyak bidang seperti bisnis, militer, industry, rumah

sakit dan lingkungan pendidikan. Metcalfe and Metcalfe pada tahun (2006) dalam

Rahyuda (2008) menambahkan bahwa seringnya teori kepemimpinan

transformasional digunakan pada penelitian di sektor publik juga disebabkan oleh

banyaknya kelemahan yang terdapat pada tiga haluan besar teori kepemimpinan

dan teori kepemimpinan transaksional sebelumnya sehingga teori-teori tersebut
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sudah dianggap sebagai paradigm usang (old paradigm) dalam penelitian pada

sektor publik.

Salah satu faktor yang menyebabkan ketidakpuasan kerja ialah sifat penyelia

yang tidak mau mendengar keluhan dan pandangan pekerja dan mau membantu

apabila diperlukan (Pinder, 1984). Hal ini dibuktikan oleh Blakely (1993) dimana

pekerja yang menerima pekerjaan dari penyelia yang lebih tinggi dibandingkan

dengan penilaian mereka sendiri akan lebih puas, akan tetapi penyeliaan yang

terlalu ketat akan menyebabkan tingkat kepuasan yang rendah (Karnes, A., J.

King, R. Welker, 1992)

Perusahaan BPR Artha Mitra Kencana yang bergerak dibidang perkreditan

memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk jasa kredit, salah satunya kredit

modal kerja-motor adalah kredit yang diberikan kepada nasabah untuk jangka

waktu tertentu dengan jaminan BPKB motor, cara pembayaran di angsur sesuai

dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan. Sesuai izin dari Bank Indonesia

No. 8/553DPBPR tanggal 28 Agustus 2006, BPR Artha Mitra Kencana resmi

beroperasi di kota Bandung. Dengan diwakili oleh pimpinan dan staff yang

berpengalaman di perbankan serta didukung oleh pemegang saham & komisaris

yang peduli akan fungsi bank sebagaimana mediasi penghimpun dana dan

penyalur dana ke sektor usaha kecil, maka perusahaan siap melayani anda dengan

sepenuh hati. Saat ini mitra kerja sama telah terjalin dengan para pengusaha kecil

di kodya & kabupaten Bandung & didukung grup otomotif besar PT. Nusantara

Jaya Sentosa (main dealer Suzuki).
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BPR Artha Mitra Kencana merupakan perusahaan yang mengetahui dan

peduli terhadap pentingnya kepuasan kerja karyawan adapun beberapa upaya yang

telah dilakukan perusahaan untuk meningkatkan kepuasan kerja karyawan berupa

program kesejahteraan antara lain asuransi kesehatan, reward tahunan

mendapatkan sepeda motor bagi karyawan, insentif tahunan minimal 1 kali gaji

pokok, dan outbond sebagai sarana hiburan yang dilakukan rutin satu tahun

sekali. Namun pada kenyataannya usaha-usaha tersebut belum bisa membuat

karyawan memiliki kepuasan kerja yang tinggi, hal tersebut dibuktikan oleh masih

tingginya turnover karyawan serta hasil dari pra observasi yang peneliti lakukan

sebagai berikut.

Tabel 1.1

DATA TURN OVER KARYAWAN PT.BPR ARTHA MITRA KENCANA BANDUNG

TAHUN JUMLAH KARYAWAN KARYAWAN MENGUNDURKAN DIRI

2009 25 2

2010 47 8

2011 90 15

2012 209 62

2013 179 25

Sumber : bagian divisi HRD
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Gambar 1.1

KARYAWAN YANG MENGUNDURKAN DIRI

Sumber data yang diolah

Fenomena banyaknya karyawan yang mengundurkan diri dapat menambahkan

bahwa kurangnya kepuasan kerja karyawan sebagai mana yang dikatakan oleh

Hom, Katerberg dan Hulin (1979) ketidakpuasan kerja telah sering

diidentifikasikan sebagai suatu alasan penting yang dapat menyebabkan individu

meninggalkan pekerjaannya. Robbins (2003) menjelaskan bahwa kepuasan kerja

dihubungkan negatif dengan keluarnya karyawan. Mobley, Horner, dan

Hollingworth (dalam Munandar, 2001) menemukan bukti bahwa tingkat dari

kepuasan kerja berkorelasi dengan pemikiran-pemikiran untuk meninggalkan

pekerjaan, dan bahwa niat untuk meninggalkan kerja (intensi turnover)

berkorelasi dengan meninggalkan pekerjaan secara aktual. Handoko (2000) juga

menambahkan bahwa kepuasan kerja yang meningkat menyebabkan perputaran

karyawan menurun. Adapun Mobley (1986) menyimpulkan bahwa kepuasan kerja

memiliki hubungan erat terhadap pemikiran untuk berhenti kerja dan intensi untuk

mencari pekerjaan lain.
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Hal tersebut juga diperkuat oleh hasil pra observasi yang dilakukan oleh

penulis terhadap 30 orang karyawan dengan menggunakan 5 pertanyaan

sederhana dengan jawaban YA atau TIDAK. Diadaptasi dari alat ukur yang

dikembangkan oleh Celluci dan De Vries (1978) dalam Fuad Mas’ud (2004).

Adapun pertanyaan nya sebagai berikut:

1. Apakah anda puas dengan gaji yang diberikan perusahaan?

2. Apakah anda puas dengan kriteria promosi yang diberlakukan oleh

perusahaan?

3. Apakah anda puas dengan perlakuan atasan?

4. Apakah anda puas dengan perlakuan teman sekerja?

5. Apakah anda puas dengan pekerjaan anda?

Gambar 1.2

KEPUASAN KERJA KARYAWAN

Hasil dari pra observasi yang dilakukan oleh penulis menemukan 56

pernyataan mengatakan YA atau puas, dan 94 pernyataan TIDAK atau tidak puas.

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepuasan karyawan rendah dan hal yang
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mempengaruhi kepuasan kerja sebagaimana yang penulis jelaskan sebelumnya

adalah gaya kepemimpinan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis

merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan

kerja karyawan”.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana persepsi karyawan mengenai gaya kepemimpinan pada

perusahaan PT BPR Artha Mitra Kencana?

2. Bagaimana persepsi karyawan mengenai kepuasan kerja pada perusahaan

PT BPR Artha Mitra Kencana?

3. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap

kinerja karyawan diperusahaan PT BPR Artha Mitra Kencana?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

1). Untuk mengetahui persepsi gaya kepemimpinan

transformasional pada perusahaan PT BPR Artha Mitra

Kencana

2). Untuk mengetahui persepsi kepuasan kerja karyawan pada

perusahaan PT BPR Artha Mitra kencana.
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3). Untuk mengetahui besar pengaruh gaya kepemimpinan

transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan di

perusahaan PT BPR Artha Mitra Kencana.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

membuktikan bahwa gaya kepemimpinan transformasional mempunyai

hubungan positif terhadap kepuasan kerja karyawan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan penelitian mengenai hubungan gaya kepemimpinan transformasional

dengan kepuasan kerja karyawan maka diharapkan penelitian ini akan berguna

bagi:

1. Penulis

Penelitian yang penulis lakukan dapat menambah wawasan dan  memberikan

pemahaman keilmuan yang mendalam mengenai pentingnya kinerja karyawan

pada setiap individu.

2. Perusahaan

Sebagai masukan pentingnya kepuasan kerja serta sejauh mana hal tersebut

dapat mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja karyawan terhadap perusahaan

guna menunjang pencapaian tujuan perusahaan secara efektif dan efisien.
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3. Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan referensi bagi

pengkajian lebih lanjut mengenai topik yang berkaitan dengan masalah yang

penulis teliti.

4. Bagi ilmu manajemen

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan

ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ilmu manajemen sumber daya

manusia pada materi penilaian kinerja karyawan.

1.5. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penulis melakukan penelitian pada PT. BPR AMK di Jl Soekarno Hatta No

291 Bandung. Waktu penelitian tersebut dilaksanakan pada September sampai

dengan selesai.


