
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-

orang atau badan-badan yang berkerjasama secara kekeluargaan dalam 

menjalankan usahanya, untuk mempertinggi kesejahteraan anggotanya. 

Dalam menjalankan tugasnya koperasi dituntut untuk meningkatkan kualitas 

kerja dan kuantitas pelayanan kerjanya agar dapat bersaing dengan koperasi 

lain untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Perubahan lingkungan organisasi yang semakin kompleks dan kompetitif, 

menuntut setiap organisasi dan perusahaan untuk bersikap lebih responsif agar 

sanggup bertahan dan terus berkembang. Untuk mendukung perubahan organisasi 

tersebut, maka diperlukan adanya perubahan individu. Proses menyelaraskan 

perubahan organisasi dengan perubahan individu ini tidaklah mudah. Sama halnya 

dengan Koperasi, dalam dunia usaha Koperasi harus mampu bersaing dan 

meningkatkatkan kinerja karyawannya walaupun perubahan dalam suatu 

organisasi terus berubah sesuai dengan perkembangan zaman. 

Gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi terhadap keberhasilan 

seorang pemimpin dalam mempengaruhi perilaku bawahannya. Pencapaian 

tujuan setiap organisasi dipengaruhi suatu perilaku organisasi yang 

merupakan pencerminan dari perilaku dan sikap para pelaku yang terdapat 

dalam organisasi. Kegiatan yang paling lazim yang dinilai dalam suatu 

organisasi adalah kinerja, yaitu bagaimana dia melakukan segala sesuatu yang 

berhubungan dengan suatu pekerjaan, jabatan atau peranan dalam organsasi. 
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Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan suatu bidang, sehingga dia 

mampu untuk mempengaruhi orang-orang lain untuk bersama-sama melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapian satu atau beberapa tujuan, jadi 

pemimpin itu seseorang memiliki kelebihan, sehingga dia mempunyai kekuasaan 

dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing bawahan,  juga 

mendapat pengakuan serta dukungan dari bawahannya, sehingga dapat 

menggerakkan bawahan kearah pencapian tujuan tertentu. 

Gaya kepemimpinan terwujud melalui interaksi pemimpin dengan 

orang-orang yang dipimpin yang terjadi dalam berbagai kondisi yang 

mempengaruhinya, pengklasifikasian berbagai gaya dalam interaksi atau gaya 

kepemimpinan, perwujudan gaya kepemipinan secara nyata tidak dapat lepas 

dari pengaruh kondisi yang selalu berubah-ubah yang bersifat incidental 

(sesaat) kondisi yang berbeda-beda dan mungkin juga  bervariasi dengan 

demikian penerapan setiap gaya kepemimpinan tergantung pada kemampuan 

pemimpin dalam menganalisis dan memanfaatkan kondisi itu, setiap 

pemimpin akan berbeda-beda. Penelitian ini megacu pada tiga gaya 

kepemimpinan yaitu Gaya Kepemimpinan Autokratis, Gaya Kepemimpinan 

Demokratis / Partisipatif, Gaya Kepemimpinan Laisses-faire (Kendali 

Bebas). 

Hal ini membawa konsekuensi bahwa pemimpin harus memberikan 

perhatian penuh kepada bawahannya dalam hal membina, menggerakkan, dan 

mengarahkan bawahannya dalam pencapaian tujuan organisasi. Dengan kata 
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lain, Kepemimpinan itu merupakan “suatu upaya penggunaan jenis pengaruh 

bukan paksaan untuk memotivasi orang-orang mencapai tujuan tertentu” 

(Gibson, Ivancevich, Donnely dalam Handoko, 2001:334). Sama dengan 

bagaimana setiap karyawan mampu berkomitmen terhadap perusahaannya 

masing-masing untuk bekerja seutuhnya untuk mencapai tujuan organisasi 

dan meningkatkan kinerja setiap karyawan di setiap perusahaan. 

Individu yang merasa senang dan betah bekerja pada suatu perusahaan 

membuat karyawan tidak rela bekerja pada perusahaan lain dan memutuskan 

untuk tetap tinggal dalam organisasi tempat mereka bekerja saat ini. Hal ini 

disebut komitmen organisasi. Semakin tinggi komitmen karyawan, maka 

kinerjanya akan menjadi lebih baik dan akan semakin besar loyalitas, 

produktivitas, dan tanggung jawab yang lebih terhadap suatu hal yang 

berkaitan dengan organisasi sehingga akan mempengaruhi kinerja karyawan 

pada perusahaan tersebut. 

Keterkaitan karyawan terhadap organisasi tempatnya bekerja dikenal 

dengan istilah komitmen organisasi. Komitmen organisasi diperlukan sebagai 

salah satu indikator kinerja karyawan. Karyawan dengan komitmen yang 

tinggi dapat diharapkan akan memperlihatkan kinerja yang optimal. 

Komitmen organisasi karyawan menjadi hal yang penting bagi sebuah 

perusahaan dalam menciptakan kelangsungan hidup sebuah organisasi apapun 

bentuk organisasinya. Komitmen menunjukkan hasrat karyawan sebuah 

perusahaan untuk tetap tinggal dan bekerja serta mengabdikan diri bagi 

perusahaan. 
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Komitemen organisasi yang tinggi menjadikan karyawan lebih 

mementingkan organisasi dari pada kepentingan pribadi dan berusaha 

menjadikan organisasi menjadi lebih baik. Komitmen organisasi yang rendah 

menjadikan karyawan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya. 

Komitmen organisasi sebagai dorongan dari dalam diri karyawan untuk 

berbuat sesuatu agar dapat menunjang keberhasilan organisasi sesuai dengan 

tujuan dan lebih mengutamakan kepentingan organisasi dibandingkan dengan 

kepentingan pribadi. 

Komitmen organisasi secara umum dapat diartikan sebagai 

keterikatan karyawan pada organisasi dimana karyawan tersebut bekerja. 

Komitmen dibutuhkan oleh organisasi agar sumber daya manusia yang ada 

dalam organisasi dapat terjaga dan terpelihara dengan baik. Perusahaan selalu 

menginginkan pencapaian tujuan tanpa banyak mengalami kendala, 

diantaranya tujuan mencapai laba atau keuntungan, memenuhi kepuasan 

pelanggan dan lain-lain. Namun permasalahan pencapaian tujuan ini tidak 

sesederhana yang dipikirkan pihak manajemen. Kendala-kendala utama yang 

dapat timbul terutama dapat berasal dari para karyawan sebagai anggota 

organisasi, seperti rendahnya komitmen karyawan untuk tetap bekerja dalam 

jangka waktu yang ditentukan oleh perusahaan. 

Permasalahan karyawan yang muncul pada koperasi mempunyai 

komitmen yang rendah dapat membawa dampak negatif pada perusahaan 

seperti menurunnya  produktivitas, kualitas kerja, kepuasan, tidak mematuhi 

peraturan, absensi yang berlebihan, sebaliknya adanya komitmen organisasi 
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yang tinggi akan memberikan pengaruh positif, yaitu menimbulkan kinerja 

yang baik dan keinginan untuk tetap bekerja di perusahaan. Adanya 

Komitmen organisasi yang tinggi, karyawan akan melibatkan diri untuk 

menyelesaikan semua tugas dan tanggung jawab. Membangun komitmen 

organisasi menjadi lebih bermanfaat, karena dapat menjadikan perusahaan 

sebagai tempat yang menyenangkan untuk bekerja. 

Kinerja menurut Mangkunegara (2007:67) berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang dberikan. 

Kinerja dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja 

merupakan suatu proses tentang bagaimana suatu pekerjaan itu berlangsung 

untuk mencapai hasil kerja. 

Penulis untuk melihat kinerja menggunakan penilaian seperti 

kesetiaan tekat dan kesanggupan untuk mentaati, melaksanakan dan 

mengamalkan sesuatu yang ditaati dengan penuh kesabaran dan tanggung 

jawab. Prestasi kerja adalah kinerja yang dicapai oleh seorang tenaga kerja 

dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

Ketaatan adalah kesanggupan seseoang untuk menaati segala ketetapan, 

peraturan yang berlaku dan menaati perintah yang diberikan atasan yang 

berwenang. 
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Kejujuran adalah ketulusan hati seseorang tenaga kerja dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaan serta kemampuan untuk tidak 

menyalahgunakan wewenang yang telah diberikan kepadanya. Prakarsa 

adalah kemampuan seorang tenaga kerja untuk mengambil keputusan langah-

langkah atau melaksanakan suatu tindakan yang diperlukan dalam 

melaksanakan tugas pokok tanpa menunggu perintah dan bimbingan dari 

atasan. 

Penerapan gaya kepemimpinan kepala Koperasi yang tepat akan 

mempunyai pengaruh yang berarti dalam pengambilan keputusan, maupun 

dalam mempengaruhi karyawan untuk melakukan pekerjaan yang lebih 

efisien dan efektif untuk mencapai kinerja yang baik. Kepemimpinan yang 

handal sangat diperlukan untuk memotivasi karyawan agar bekerja lebih baik 

demi tercapainya tujuan organisasi tersebut karena kepemimpinan adalah 

suatu proses mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha 

pencapaian tujuan organisasi. Hersey dan Blancard (1992:22). 

 Diawali dengan keinginan yang sama dari para karyawan Persero 

PT. Brantas Abipraya Untuk dapat meningkatkan kesejahteraan maka pada 

tahun 1984 didirikan satu lembaga ekonomi yang bernama Koperasi di 

linhgkungan Persero PT. Brantas Abipraya yang dikenal dengan nama 

Koperasi Karyawan Persero PT. Brantas Abipraya ”Usaha Braya” yang 

disingkat Kosabra. 
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Pada awal berdirinya Koperasi Karyawan Persero PT. Brantas 

Abipraya “Usaha Braya” adalah tanggal 31 Oktober1984, Berbadan Hukum 

No.5809/BH/II/85 dan berkedudukan di jalan Surabaya 3 Malang. Akan 

tetapi pada tahun 1990 telah terjadi perubahan Anggaran Dasar (AD) 

Koperasi Karyawan Persero PT. Brantas Abipraya “Usaha Braya” dengan 

Badan Hukum No. 5809A/BH/II/85 (Baru) tertanggal 14 Juni 1990 

berkedudukan tetap di jalan Surabaya 3 Malang. 

Pada tanggal 5 September 1995 Kosabra telah menempati gedung 

baru di jalan Surabaya 3 Malang hasil kerjasama dengan PT. Eka Brakti 

Brayatama yang dipergunakan oleh Kosabra sebagai Kantor Pengelola 

Gedung dan pengganti Rumah Belanja 1, Pada saat ini jenis usaha yang 

ditangani tidak hanya terbatas pada usaha perdagangan saja tetapi juga 

meliputi : Usaha Simpan Pinjam, Usaha Perdagangan barang melalui Toko, 

Usaha Jasa yang mencakup : Jasa Sewa Kendaraan, Jasa Pengurus Surat-surat 

Kendaraan, Jasa Penginapan, Jasa Sewa ruang usaha. 

Gaya Kepemimpinan diwujudkan dengan Penentuan kebijakan dapat 

dilihat dari kepala koperasi  menentukan semua kebijakan sesuai dengan tugas 

kepala Koperasi yaitu memelihara, mengurus dan mengamankan aset atau 

kekayaan Koperasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha 

secara optimal. Wujud dari penentuan tujuan organisasi dapat dilihat dari 

Kepala Koperasi menentukan tujuan organisasi secara bersama-sama dengan 

bawahan sesuai dengan tugas  Kepala Koperasi yaitu menyusun, dan 

menyampaikan laporan pertanggung jawaban usaha, keuangan dan 
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operasional Kosabra secara perodik kepada bawahan sebagai bahan 

pertimbangan untuk menetapkan kebijakan selanjutnya. Wujud dari 

pembagian tugas dapat dilihat dari kepala Koperasi dalam pembagian tugas 

dilakukan  secara bersma-sama dengan bawahan sesuai dengan kewenangan 

dan keputusan yaitu tugas dan tanggung jawab dari seorang atasan kepada 

bawahannya untuk melaksanakan kegiatan dalam usaha mencapai tujuan 

tertentu, dimana bawahan tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan 

laporan atas hasil pelaksanaan kegiatan. Wujud dari komunikasi dapat dilihat 

dari kepala Koperasi tidak pernah menggunakan komunikasi satu arah  kepala 

Koperasi dalam melakukan komunikasi dengan komunikasi dua arah yaitu 

dari atasan ke bawahan dan sebaliknya, kemudian dapat dilihat dari suatu 

kondisi dimana bawahan akan diminta keterangan pertanggung jawaban oleh 

atasan yang memberi perintah agar bawahan tersebut segera melaksanakan 

pemenuhan terhadap tanggung jawab yang diberikan kepada yang 

bersangkutan. 

Mengenai Komitmen Organisasi,  Wujud dari komitmen afektif yaitu 

karyawan Koperasi dalam bekerja lebih keras dan menunjukkan hasil 

pekerjaan yang lebih baik belum sesuai dengan yang diharapkan, dapat dilihat  

dari unit perdagangan serta unit jasa yang tidak dapat meningkatkan omset 

dari tahun ke tahun secara optimal. Wujud dari komitmen berkelanjutan dapat 

dilihat dari karyawan ingin tetap bekerja di Koperasi dan merasa pengunduran 

diri akan menghancurkan keluarganya. Wujud dari komitmen normatif yaitu 

karyawan tetap bertahan dalam organisasi karena merasa adanya alasan-
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alasan moral atau etis, dapat dilihat dari karyawan yang mempelopori sebuah 

inisiatif baru kemudian bertahan dengan Koperasi karena dia merasa 

meninggalkan seseorang dalam keadaan sulit.  

Mengenai Kinerja, Wujud dari kualitas yaitu meminimalkan tingkat 

kesalahan dan memenuhi tujuan yang diharapkan, dapat dilihat dari misalnya 

karyawan dapat meminimalkan tingkat kesalahan dalam menyelesaikan 

penyajian laporan keuangan. Wujud dari kuantitas yaitu memenuhi target 

yang telah ditentukan Koperasi, dapat dilihat dari misalnya karyawan dapat 

menyelesaiakan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan target yang 

telah ditetapkan Koperasi. Wujud dari ketepatan waktu yaitu karyawan belum 

melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dialakukan, misalnya dalam hal 

menyelesaikan laporan keuangan, diharapkan karyawan melakukan evaluasi 

setelah menyelesaikan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat selesai sesuai 

dengan waktu yang telah ditentukan. 
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Tabel 1.1 Nilai Omset Unit Jasa 

Tahun 1985 - 2012 

No. Tahun Omset 
1 1985 38.000 
2 1986 61.000 
3 1987 66.000 
4 1988 53.000 
5 1989 110.000 
6 1990 184.000 
7 1991 480.000 
8 1992 470.000 
9 1993 327.000 

10 1994 248.000 
11 1995 278.000 
12 1996 250.000 
13 1997 278.000 
14 1998 206.000 
15 1999 307.000 
16 2000 448.000 
17 2001 286.000 
18 2002 192.000 
19 2003 286.000 
20 2004 272.000 
21 2005 202.000 
22 2006 114.000 
23 2007 126.000 
24 2008 100.000 
25 2009 125.140 
26 2010 132.810 
27 2011 156.939 
28 2012 179.407 

Sumber:Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya Usaha Braya (Kosabra).
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas dijelaskan bahwa nilai omset unit jasa 

pada Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya Usaha Braya (Kosabra). 

Usaha Jasa yang mencakup : Jasa Sewa Kendaraan, Jasa Pengurus Surat-surat 

Kendaraan, Jasa Penginapan, Jasa Sewa ruang usaha. Pada tahun 1993 omset 

penjualan unit jasa cenderung menurun kemudian pada akhir tahun 1994 

dan tahun selanjutnya unit jasa mencari peluang-peluang lain untuk 

meningkatkan omset. Disamping mengembangkan usaha yang telah ada 

dengan tujuan mencegah terjadinya kemunduran atau kemacetan usaha. 

Dari data omset diatas unit jasa pada Koperasi Karyawan PT. Brantas 

Abipraya Usaha Braya (Kosabra) tidak dapat meningkatkan omset secara 

optimal.   

Hal yang sangat penting di dalam sebuah organisasi adalah 

Loyalitas dan Kebersamaan dari setiap anggota dan pimpinannya yang 

akan sangat menentukan kemajuan dan perkembangan organisasi 

mengingat adanya berbagai tantangan yang seringkali dialami oleh sebuah 

organisasi. Begitu pula dengan karyawan Koperasi PT. Brantas Usaha 

Braya (Kosabra) Malang juga menerapkan loyalitas antara karyawan 

dengan pimpinannya, Tanpa adanya loyalitas dan kebersamaan, maka 

sebuah organisasi tidak akan berjalan dengan baik bahkan terkadang tidak 

akan mampu bertahan apabila di dalamnya tidak diterapkan sikap loyal 

dan kebersamaan dengan baik. Alasan memilih tempat di Koperasi PT. 

Brantas Usaha Braya (Kosabra) karena menerapkan variabel yang sesuai 

dengan tema penelitian yang diambil. 
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Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian tentang “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja 

Karyawan Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Intervening Variabel 

Pada Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya Usaha Braya 

(KOSABRA)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam buku statistika deskriptif untuk penelitian dijelaskan bahwa 

“cara merumuskan masalah merupakan titik tolak bagi perumusan 

hipotesisnya nanti, dan dari rumusan masalah dapat menghasilkan topik 

penelitian, atau judul penelitian, (Syofian Siregar,2012:117). 

1. Bagaimana Gaya Kepemimpinan, Komitmen Organisasi dan 

Kinerja karyawan pada Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya 

Usaha Braya (KOSABRA)? 

2. Apakah ada pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen 

Organisasi pada Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya Usaha 

Braya (KOSABRA)? 

3. Apakah ada pegaruh Komitmen Organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya Usaha 

Braya (KOSABRA)? 

4. Apakah ada pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan pada Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya Usaha 

Braya (KOSABRA)? 
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5. Apakah ada pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan melalui Komitmen Organisasi pada Koperasi Karyawan 

PT. Brantas Abipraya Usaha Braya (KOSABRA)? 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, kemungkinan akan timbul permasalahan 

yang luas, untuk itu perlu diadakan pembatasan masalah. Pada penelitian ini 

penulis membatasi objek penelitian yaitu karyawan bagian keuangan pada 

karyawan Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya Usaha Braya 

(KOSABRA). Penulis membatasi pada Gaya Kepemimpinan Autokratis, 

Gaya Kepemimpinan Demokratis / Partisipatif, Gaya Kepemimpinan 

Laisses-faire / Kendali Bebas (model Universitas lowa Ronald Lippit dan 

Ralph K. White (dalam Reksohadiprojo & Handoko, 2001:298). Kemudian 

Komitmen Organisasi yaitu membahas komitmen kelanjutan, komitmen 

normatif, dan komitmen afektif di tinjau dari teori Menurut Allen dan Meyer 

(1997). Sedangkan untuk kinerja karyawan dibatasi pada variabel yang 

berhubungan dengan kinerja, yang terdiri dari Kualitas kerja, Kuantitas kerja, 

dan Ketepatan waktu ditinjau dari hasibuan dalam Agus Dharma  (2003). 

1.4 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.4.1 Tujuan Penelitian: 

1) Untuk mendeskripsikan Gaya Kepemimpinan, Komitmen 

Organisasi dan Kinerja karyawan pada Kopersi Karyawan PT. 

Brantas Abipraya Usaha Braya (KOSABRA).  

2) Untuk menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap 

Komitmen Organisasi pada Koperasi Karyawan PT. Brantas 

Abipraya Usaha Braya (KOSABRA)? 
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3) Untuk menguji pegaruh Komitmen Organisasi terhadap 

Kinerja karyawan pada Koperasi Karyawan PT. Brantas 

Abipraya Usaha Braya (KOSABRA)? 

4) Untuk menguji pegaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

karyawan pada Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya 

Usaha Braya (KOSABRA)? 

5) Untuk menguji pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

karyawan melalui Komitmen Organisasi pada Koperasi Karyawan 

PT. Brantas Abipraya Usaha Braya (KOSABRA)? 

1.4.2 Kegunaan Penelitian: 

1. Bagi Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya Usaha Braya 

(KOSABRA) 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 

masukan bagi Koperasi Karyawan PT. Brantas Abipraya 

Usaha Braya (KOSABRA) untuk mengetahui tingkat kinerja 

karyawan dari dua variabel gaya kepemimpinan dan komitmen 

organisasi, yang nantinya berguna untuk perbaikan 

penyusunan rencana atau kebijakan yang akan dilakukan pada 

masa yang akan datang. 

2. Bagi peneliti selanjutnya. 

sebagai bahan referensi yang dapat menjadi bahan 

perbandingan dalam melakukan penelitian di masa mendatang, 

khususnya peneliti yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan 

dan komitmen organisasi pada sebuah perusahaan.efqa 

 


