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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang Masalah 

Manajemen sumber daya manusia (MSDM) merupakan salah satu 

bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi perencanaan 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian. Dalam era globalisasi isu 

yang paling banyak dikembangkan adalah isu persaingan global, artinya isu 

utama era globalisasi adalah kebebasan berusaha yang kemudian dipacu 

dengan persaingan bebas yang tidak ada lagi batasannya dalam suatu 

wilayah atau negara tertentu.  

Tidak dapat dipungkiri lagi bagi perusahaan yang ingin tetap bertahan 

harus mempersiapkan sumber daya yang ada dalam perusahaan dengan 

sebaik-baiknya. Karena perusahaan mempunyai tujuan yang ingin dicapai, 

untuk itulah perusahaan menyiapkan strategi-strategi untuk mencapai tujuan 

tersebut. Salah satu strateginya adalah dengan memaksimalkan peranan 

sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan. 

Karyawan sebagai sumber daya yang dimiliki perusahaan merupakan 

faktor penting dalam menentukan berhasil atau tidaknya suatu perusahaan, 

sehingga dalam mengelola sumber daya manusia dalam perusahaan 

merupakan tugas yang rumit dan penuh tantangan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Kepemimpinan sangat berperan besar dalam proses pencapaian 

tujuan perusahaan, karena perusahaan tidak akan dapat berjalan dengan baik 
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tanpa adanya sosok pemimpin yang mempunyai gaya kepemimpinan yang 

baik. 

Mencapai suatu tujuan organisasi juga tidak terlepas dari adanya 

campur tangan pimpinan organisasi, karena pimpinan adalah unsur 

terpenting dalam pengambilan suatu keputusan, hal ini dikuatkan oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Ogbonna dan Harris (2000), Yousef (2000), 

Elencov (2002), dan Pattisiana (2010), menjelaskan bahwa keberhasilan 

kinerja dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan. Bass dan Avolio dalam 

Sahertian (2010) mengemukakan bahwa keberhasilan seorang pemimpin 

dapat mentransformasikan bawahannya dengan empat cara yaitu (1) 

idealized Influenced, (2) inspiration motivation, (3) intellectual stimulation, 

dan (4) individualized consideration. Sehingga dapat ditarik kesimpulan 

bahwa gaya kepemimpinan transformasioanl merupakan gaya 

kepemimpinan yang mencakup upaya perubahan organisasi, pemimpin 

menciptakan visi dan lingkungan yang memotivasi para karyawan untuk 

berprestasi melampaui harapan. Dengan model gaya kepemimpinan 

transformasional para karyawan akan merasa percaya, kagum, loyal, dan 

hormat kepada pemimpinnya sehingga para karyawan akan termotivasi 

untuk melakukan lebih dari apa yang diharapkan dari mereka. Bahkan tidak 

jarang karyawan dapat melampaui apa yang mereka perkirakan dapat 

lakukan 

Dalam menciptakan sebuah organisasi yang efektif ada beberapa tool. 

Salah satu tool tersebut adalah Organizational Citizenship Behavior (OCB). 
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OCB adalah sebuah kerelaan mengerjakan tugas melebihi tugas pokoknya 

atau kerelaan mengerjakan tugas diluar tugas atau peran formal yang telah 

ditetapkan tanpa adanya permintaan dan reward secara formal dari 

organisasi. OCB dipahami sebagai bentuk nyata kontribusi karyawan, dan 

tidak semua orang menunjukkan hal ini. 

Karyawan yang menunjukkan tingkat OCB yang tinggi mungkin 

mendapatkan reward berupa penilaian yang tinggi oleh pimpinan (misalnya: 

kesempatan promosi) daripada mereka yang menunjukkan tingkat OCB 

yang lebih rendah. Alasan-alasan ini menjelaskan mengapa perilaku extra-

role merupakan perilaku yang penting dalam organisasi. Organisasi akan 

tetap eksis bila didukung oleh karyawan yang loyal dan berkomitmen tinggi 

kepada organisasi, yang ditunjukkan dalam sikap dan perilaku karyawan di 

tempat kerja. Perilaku positif karyawan atau anggota organisasi mampu 

mendukung kinerja individu dan kinerja organisasi untuk perkembangan 

organisasi yang lebih baik. 

OCB diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai Perilaku 

Kewarganegaraan Organisasional (PKO). OCB merupakan aspek yang unik 

dari aktivitas individual dalam kerja. Organisasi akan berhasil apabila 

karyawan tidak hanya mengerjakan tugas pokoknya saja namun juga mau 

melakukan tugas ekstra seperti mau bekerja sama, tolong menolong, 

memberikan saran, berpartisipasi secara aktif, memberikan pelayanan ekstra 

kepada pengguna layanan, serta mau menggunakan waktu kerjanya dengan 

efektif. Perilaku prososial atau tindakan ekstra yang melebihi deskripsi 
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peran yang ditentukan dalam organisasi atau perusahaan itu disebut sebagai 

OCB. Organisasi yang sukses membutuhkan karyawan yang akan 

melakukan lebih dari sekedar tugas formal mereka dan mau memberikan 

kinerja yang melebihi harapan. 

Dalam dunia kerja yang dinamis seperti saat ini, di mana tugas makin 

sering dikerjakan dalam tim, fleksibilitas sangatlah penting. Organisasi 

menginginkan karyawan yang bersedia melakukan tugas yang tidak 

tercantum dalam deskripsi pekerjaan mereka. Menurut Robbins dan Judge 

(2008), fakta menunjukkan bahwa organisasi yang mempunyai karyawan 

yang memiliki OCB yang baik, akan memiliki kinerja yang lebih baik dari 

organisasi lain (Robbins dan Judge 2008). Perusahaan pada umumnya 

percaya bahwa untuk mencapai keunggulan harus mengusahakan kinerja 

individual yang setinggi-tingginya, karena pada dasarnya kinerja individu 

mempengaruhi kinerja tim atau kelompok kerja dan pada akhirnya 

mempengaruhi kinerja perusahaan secara keseluruhan. 

Kinerja karyawan merupakan faktor utama yang menentukan 

keberhasilan perusahaan. Dengan kinerja karyawan yang tinggi maka 

keuntungan yang di peroleh oleh perusahaan akan meningkat, serta dapat 

dijadikan tolak ukur kesuksesan perusahaan. Kesuksesan perusahaan dapat 

dilihat dari tujuan-tujuan perusahaan yang telah tercapai. 

Sesuai  dengan amanah konstitusi (UUD 1945) pasal 33, pemerintah 

Indonesia bertanggung jawab dan terus berusaha dalam memajukan 

perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan kesejahteraan bangsa. 
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Ada tiga pilar perekonomian nasional yang berperan serta dalam proses 

menciptakan kesejahteraan nasional, yaitu: Perusahaan Negara atau Badan 

Usaha milik negara (BUMN), swasta, dan koperasi. Ketiga pilar ekonomi 

tersebut seyogianya saling keterkaitan dan menunjang kemajuan 

perekonomian nasional. Salah satu bentuk institusi ekonomi yang berada 

dalam naungan pemerintah daerah adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). 

BPR merupakan lembaga keuangan bank yang hanya mencairkan 

simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan bentuk lainnya 

yang dipinjamkan dan meyalurkan dana sebagai usaha BPR sesuai dengan 

UU Perbankan Nomor 7 tahun 1992. Di Kalimantan Selatan saat ini terdapat 

24 buah BPR, 20 buah diantaranya adalah BPR milik Pemerintah Daerah 

sebagai bagian dari Perusahaan Daerah (PD BPR). Institusi ini turut 

berperan serta secara signifikan melecut pertumbuhan ekonomi yang positif 

volume usaha perbankan (asset) di Kalsel tumbuh 13,3% dari akhir tahun 

2008 sehingga mencapai Rp 21,24 triliun. Sementara itu PAD (pendapatan 

asli daerah) Kalsel pada tahun 2012 adalah sebesar 2,97 T. PAD pada tahun 

2012 itu sendiri mencakup pendapatan yang didapat dari PD. BPR Kalsel 

sebesar 1,27 M. Performa pertumbuhan dan perkembangan BPR khususnya 

di Kalsel tidak terlepas dari faktor internal dan faktor eksternal institusi 

BPR. Faktor internal yang diduga memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap pertumbuhan dan perkembangan BPR adalah faktor Gaya 

Kepemimpinan dan faktor OCB (Organizational Citizenship Behavior) yang 

berdampak pada Kinerja Karyawan. 
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Gaya Kepemimpinan yang efektif dibutuhkan pemimpin untuk dapat 

meningkatkan kinerja semua karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan. 

Dengan demikian, gaya kepemimpinan dapat menjadi pedoman yang baik 

dalam peningkatan kinerja karyawan. Berdasarkan latar belakang tersebut, 

maka perlu diteliti: “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional 

Terhadap Kinerja Karyawan dengan Organizational Citizenship Behavior 

Sebagai Variabel Moderator Pada PD. BPR Kalsel” 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang tersebut diatas, maka rumusan masalah 

penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh signifikan 

terhadap Kinerja Karyawan pada PD BPR di Kalsel? 

2. Apakah Gaya Kepemimpinan Transformasional memiliki pengaruh 

terhadap Kinerja Karyawan melalui OCB (organizational citizenship 

behavior) sebagai variabel moderator pada karyawan PD BPR di Kalsel? 

C. Batasan Masalah 

Untuk membatasi agar tidak terlalu luas maka dalam penelitian ini 

penulis hanya terfokus membahas pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional terhadap Kinerja Karyawan dan pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Transformasional melalui OCB (organizational citizenship 

behavior) sebagai variabel moderator terhadap Kinerja Karyawan pada 

Perusahaan Daerah BPR di Kalsel, dengan Gaya Kepemimpinan 

Transformasional yang terkait dengan teori dari Bass dan Avolio dalam 
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Sahertian (2010) yang meliputi Idealized Influence, Inspirational Motivation 

Intellectual Stimulation dan Individuallized Consideration, dan teori OCB 

menurut Organ (2006) yang meliputi Altruism, Courtesy, Conscientiousness, 

Sportmanship dan Civic Virtue . Serta penilaian kinerja berdasarkan Mathis-

Jackson (2006) meliputi Kualitas, Ketepatan waktu kerja, dan Kerja sama. 

D. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional 

terhadap Kinerja Karyawan pada PD BPR di Kalsel. 

2. Untuk mengetahui apakah variabel Gaya Kepemimpinan 

Transformasional memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap 

Kinerja Karyawan dengan OCB (organizational citizenship behavior) 

sebagai variabel moderator  pada karyawan PD BPR di Kalsel. 

E. Kegunaan Penelitian 

Manfaat Praktis (Guna Laksana) 

1. Memberikan masukan terhadap para pemimpin PD BPR di Kalsel dan 

para pembina (pengawas) untuk meningkatkan kinerja dan 

produktivitas perusahaan. 

2. Memberikan masukan terhadap para pimpinan PD BPR di Kalsel 

dalam mengantisipasi faktor-faktor resiko yang berdampak 

menghambat kinerja dan pertumbuhan perusahaan. 
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3. Memberikan masukan bagi para pimpinan PD BPR di Kalsel dalam 

rangka mengembangkan budaya organisasi yang kondusif dan 

kompetitif. 

Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan koreksi dan rekontruksi 

teoritis terhadap pengembangan budaya organisasi dan pengembangan SDM 

perusahaan dalam setting dan konteks lokalitas (kedaerahan). 


