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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan komplek 

seperti  demokrafi, geografis, jenis bisnis, lingkungan bisnis, serta dampak 

globalisasi, mengharuskan oraganisasi untuk beradaptasi secara cepat pada 

lingkungan dengan bersikap proaktif. Manajemen SDM harus mampu 

mengantisipasi berbagai perkembangan yang sedang dan akan terjadi 

kemudian melakukan berbagai tindakan untuk menjawab tantangan 

tersebut, yang pada akhirnya dapat menciptakan keunggulan korektif yang 

tidak dimiliki organisasi lainnya. Kemampuan untuk mengendalikan 

sumberdaya manusia serta faktor lain untuk mencapai tujuan organisasi 

merupakan usaha yang harus dilakukan dalam setiap organisasi, kehidupan 

organisasi yang tidak terlepas dari pemimpin dan yang dipimpin.  

Keberhasilan untuk mencapai tujuan organisasi adalah kewajiban 

yang harus dilakukan dalam setiap organisasi yang harus dilaksanakan 

setiap pemimpin, oleh karena itu baik praktis maupun teoritis berusaha 

memilih  perilaku yang dapat menciptakan keberhasilan tersebut. 

Pemimpin dan manajer terutama pemimpin yang paling atas dan top 

manager merupakan faktor penentu dalam sukses atau gagalnya suatu 

organisasi dan usaha, baik dalam dunia bisnis maupun pendidikan, 

kesehatan, perusahaan, religi, sosial politik, pemerintahan negara dan lain-

lain. Kualitas pemimpin menentukan keberhasilan lembaga atau 
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organisasinya, sebab pemimpin dan manajer yang sukses adalah yang 

mampu mangelola organisasi dan dapat mempengaruhi secara konstruktif 

orang lain.  

Perubahan lingkungan bisnis dan organisasi saat ini tidak sekedar 

berjalan cepat tetapi juga sangat tidak pasti. Di Indonesia untuk 

menghadapi perubahan yang dimaksud harus dimulai dari tingkat atas 

(manajemen puncak). Dengan kata lain perubahan dan mampu menjadi 

motor penggerak dalam perubahan perusahaan. Pemimpin adalah seorang 

yang berpengaruh dalam suatu perusahaan baik itu dalam perusahaan kecil 

maupun perusahaan besar. Dengan adanya seorang pemimpin, maka 

perusahaan tersebut akan berjalan dengan baik. Kepemimpinan 

mempunyai fungsi untuk memandu, menuntun, memberi atau 

membangkitkan komitmen dan motivasi kerja.   

Peningkatan kwalitas perusahaan akan tercapai apabila komponen 

dalam perusahaan memenuhi syarat tertentu. Komponen yang berperan 

dalam peningkatan kwalitas perusahaan adalah pimpinan yang mampu 

menjawab tantangan dengan cepat dan bertanggung jawab. Pimpinan 

mempunyai peranan yang sangat vital dalam keberlangsungan sebuah 

perusahaan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang mampu beradaptasi 

dengan keadaan. Pemimpin dalam sebuah perusahaan merupakan orang 

yang bertanggung jawab atas segala pelaksanaan dan harus mampu 

mengkordanisakan segala sumber daya yang dimiliki. 
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Kepemimpinan merupakan unsur yang penting di dalam sebuah 

perusahaan. Secara umum bila kita berbicara mengenai para pemimpin 

dengan kepemimpinannya, kita selalu di hadapi oleh dua kata kunci, yaitu 

pemimpin dan kepemimpinannya. Kepemimmpinan dalam suatu 

organisasi merupakan suatu faktor yang menentukan berhasil atau 

tidaknya organisasi dalam mencapai tujuannya. Faktor ini berfungsi 

sebagai pendorong peningkatan komitmen karyawan dalam rangka 

mewujudkan tujuan organisasi. Kemampuan seorang pemimpin untuk 

menciptakan komitmen organisasi sangat di perlukan.   

Dalam memelihara komitmen organisasi, peran seorang pemimpin 

sangat dibutuhkan, dan kepemimpinan yang efektif menjadi syarat utama. 

Pemimpin yang efektif dalam menerapkan gaya tertentu dalam 

kepemimpinannya terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang 

dipimpinnya, mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan 

mengerti bagaimana cara memanfaatkan kekuatan bawahan untuk 

mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. Brown (2003) menyatakan 

bahwa perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada hubungan yang 

meliputi membangun kepercayaan, memberikan inspirasi, visi, mendorong 

kreativitas dan menekankan pengembangan berpengaruh secara positif 

pada komitmen afektif karyawan. Sementara perilaku kepemimpinan yang 

berorientasi pada tugas juga berpengaruh terhadap komitmen afektif 

karyawan, meski tingkat pengaruhnya lebih rendah. 
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Kepemimpinan yang efektif bisa membantu organisasi untuk bisa 

bertahan dalam situasi ketidak pastian di masa datang, untuk bisa bertahan 

dalam situasi yang tidak pasti dimasa datang maka seorang pemimpin di 

dalam sebuah organisasi harus bisa memberikan atau menjadikan sebuah 

komitmen di dalam organisasi agar tidak keluar dari koridor yang ada dan 

dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa memimpin dan mengelola 

organisasi secara efektif (Katz and Khan 1978; Koh et al. 1995; Mowday 

et al. 1982).  

Bass, 1990 menyatakan salah satu teori yang menekankan suatu 

perubahan dan yang paling komprehensif berkaitan dengan kepemimpinan 

adalah teori kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan 

transaksional. Burns (1978) telah membagi bahasan tentang 

kepemimpinan berdasarkan gaya kepemimpinannya ke dalam dua kategori 

yaitu kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan transaksional. 

Kepemimpinan transformasional merupakan kepemimpinan yang 

kharismatik, kepemimpinan menciptakan visi dan lingkungan yang 

memotivasi para karyawan untuk berprestasi melampaui harapan. 

Kepemimpinan transformasional (transformational leadership) terbagi 

kedalam 3 karakteristik yaitu: idealized influence, intellectual stimulation, 

dan inspirational motivation (Bass dan Avolio, 1994). Ciri seorang yang 

telah berhasil menerapkan gaya kepemimpinan transformasional (Luthans, 

1995: 358) adalah sebagai berikut: (1) mengidentifikasi dirinya sebagai 

agen perubahan (pembaruan); (2) memiliki sifat pemberani; (3) 

http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/hubungan-antara-persepsi-gaya.html
http://jurnalmanajemenn.blogspot.com/2009/06/hubungan-antara-persepsi-gaya.html
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mempercayai orang lain; (4) bertindak atas dasar sistem nilai (bukan atas 

dasar kepentingan individu, atau atas dasar kepentingan dan desakan 

kroninya); (5) meningkatkan kemampuannya secara terus-menerus; (6) 

memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi yang rumit, tidak jelas, 

dan tidak menentu; serta (7) memiliki visi ke depan. 

Pada dasarnya secara organisasional komitmen karyawan dapat 

dipengaruhi oleh berbagai faktor, salah satunya melalui perilaku 

kepemimpinan, seperti yang dikemukankan oleh Su-Yung Fu (2000) 

bahwa “selain kepemimpinan transformasional, hal lain yang penting 

dalam perilaku organisasional adalah komitmen organisasi”. Dalam tiga 

dekade terakhir, komitmen organisasi telah dipandang sebagai salah satu 

variabel yang paling penting dalam mempelajari manajemen dan perilaku 

organisasi”. Yousef (2000) mengemukakan bahwa terdapat hubungan 

secara positif antara perilaku kepemimpinan dengan komitmen organisasi. 

“Kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap komitmen organisasi”. 

Gary Yuki (1994) mengungkapkan bahwa pemimpin yang efektif 

mempengaruhi para pengikutnya untuk mempunyai optimisme yang lebih 

besar, rasa percaya diri, serta komitmen kepada tujuan dan misi organisasi. 

Dengan demikian cara-cara perilaku pemimpin dalam mengarahkan 

pengikutnya akan berpengaruh terhadap komitmen organisasi karyawan. 

Kepemimpinan transformasional (transmormational leadership) 

mempunyai pengaruh terhadap komitmen, terutama dalam memobilisasi 
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komitmen dalam suatu organisasi yang mengalami perubahan (Noel M. 

Tichy dan David O. Urlich, 1994).  

Kepemimpinan transaksional adalah hubungan antara pemimpin 

dan bawahan serta ditetapkan dengan jelas peran dan tugas-tugasnya. 

Menurut Masi and Robert (2000), kepemimpinan transaksional 

digambarkan sebagai mempertukarkan sesuatu yang berharga bagi yang 

lain antara pemimpin dan bawahannya (Contingen Riward), intervensi 

yang dilakukan oleh pemimpin dalam proses organisasional dimaksudkan 

untuk mengendalikan dan memperbaiki kesalahan yang melibatkan 

interaksi antara pemimpin dan bawahannya bersifat pro aktiv. 

Kepemimpinan transaksional aktif menekankan pemberian penghargaan 

kepada bawahan untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Oleh karena itu 

secara pro aktif seorang pemimpin memerlukan informasi untuk 

menentukan apa yang saat ini dibutuhkan bawahannya. Berdasarkan dari 

uraian tersebut diatas, maka dapat dikatakan bahwa prinsip utama dari 

kepemimpinan transaksional adalah mengaitkan kebutuhan individu pada 

apa yang diinginkan pemimpin untuk dicapai dengan apa penghargaan 

yang diinginkan oleh bawahannya memungkinkan adanya peningkatan 

motivasi bawahan, Steers (1996). 

Menurut L. Mathis,  komitmen organisasi adalah tingkat sampai 

dimana karyawan yakin dan menerima tujuan organisasional, serta 

berkeinginan untuk tinggal bersama atau meninggalkan perusahaan pada 
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akhirnya tercermin dalam ketidak hadiran dan angka perputaran karyawan. 

Menurut Griffin, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan 

sejauh mana seseorang individu mengenal dan terikat pada organisasinya. 

Menurut Fred Luthan, komitmen organisasi didefinisikan sebagai: (1) 

keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu; (2) 

keinginan berusaha keras sesuai keinginan organisasi; dan (3) keyakinan 

tertentu, penerimaan nilai dan tujuan organisasi.  

Menurut Allen dan Meyer, ada 3 bentuk komitmen organisasi 

yaitu: (1) komitmen afektif adalah keterikatan emosional, dan keterlibatan 

dalam organisasi; (2) komitmen berkelanjutan adalah komitmen 

berdasarkan kerugian yang berhubungan dengan keluarnya karyawan dari 

organisasi; (3) komitmen normatif adalah perasaan wajib untuk tetap 

berada dalam organisasi. Dessler memberikan pedoman khusus untuk 

mengimplementasikan sistem manajemen yang mungkin membantu 

memecahkan masalah dan meningkatkan komitmen organisasi pada 

karyawan: (1) berkomitmen pada nilai manusia; (2) memperjelas dan 

mengkomunikasikan misi anda; (3) menjamin keadilan organisasi; (4) 

menciptakan rasa komunitas; (5) mendukung perkembangan karyawan. 

Komitmen pada karyawan tidak lepas dari gaya kepemimpinan 

yang ada pada perusahaan tersebut. Kepemimpinan kadang kala diartikan 

sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuat keputusan, apabila pemimpin 

dapat menciptakan komitmen yang kuat pada karyawan hal tersebut akan 

sangat mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Tingkat komitmen 
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organisasi yang rendah akan menimbulkan perilaku yang tidak diinginkan 

perusahaan seperti keterlambatan yang tinggi, absensi meningkat dan 

kesengajaan memperlambat kerja. Keadaan tersebut menuntut seorang 

pemimpin untuk mengelola organisasi dengan efektif agar tercipta 

lingkungan organisasi yang baik.  

Dalam dunia kerja komitmen karyawan terhadap organisasi 

sangatlah penting, karena jika para tenaga kerja berkomitmen pada 

organisasi, mereka mungkin akan lebih produktif, sehingga sampai-sampai 

beberapa organisasi berani memasukkan unsur komitmen sebagai salah 

satu syarat untuk memegang jabatan/posisi yang ditawarkan dalam iklan 

lowongan pekerjaan. Menurut Morrow, Mc Elroy dan Blum (1998) 

komitmen organisasi terbangun bila masing-masing individu 

mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan terhadap organisasi. 

Tiga sikap tersebut adalah: 1. Pemahaman atau penghayatn dari tujuan 

perusahaan (identification); 2.Perasaan terlibat dalam suatu pekerjaan 

(involvement), pekerjaan adalah menyenangkan; 3. Perasaan loyal 

(loyality), perusahaan adalah tempat kerja dan tempat tinggal. Bagi 

perusahaan, penelitian tentang komitmen organisasi dilakukan dalam 

rangka usaha meningkatkan kinerja melalui perubahan sikap dan tingkah 

laku karyawan.  

Berkembangnya industri jasa saat ini merupakan suatu tantangan 

bagi PT. Duta Ad Pro (Persero) yang mempunyai core business jasa 

advertaising dan event organiser. Sementara itu munculnya internet, media 
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cetak dan media elektronik memberikan kemudahan bagi konsumen untuk 

memasarkan produknya lebih tepat sasaran. Persaingan bisnis yang ketat 

ini membutuhkan manajemen puncak yang dapat mengadaptasi semua 

persaingan tersebut menjadi suatu peluang bisnis yang mampu 

mempertahankan perusahaan. Seorang pemimpin yang mampu 

mentranformasi perubahan dan persaingan usaha serta didukung oleh 

karyawan yang memiliki komitmen organisasi yang tinggi untuk 

mendukung pemimpinnya dalam mencapai tujuan perusahaan merupakan 

salah satu jalan untuk mengatasi persaingan tersebut.  

Kondisi empiris pada perusahaan Duta Ad Pro di Surabaya, 

seorang pemimpin yang selalu melakukan inovasi agar produknya dapat 

terjual. Sumber-sumber ide inovasi kadang kala muncul dari karyawan 

sehingga pemimpinpun mampu menerima masukan dari bawahan. 

Pendistribusian kekuasaan terlihat ketika ada sebuah proyek, dimana 

pemimpin menyerahkan kepercayaan sepenuhnya pada karyawan. 

Kesadaran tinggi  akan tanggung jawab organisasi membuat 

karyawan mempunyai komitmen organisasi yang kuat dengan di tunjang 

pemimpin yang selalu memotivasi para karyawan. Semisal pimpinan yang 

menanyakan perkembangan produk yang dijual, ketika produk terebut 

tidak laku pemimpin selalu memotivasi dan memberikan inspirasi pada 

karyawan. Sehigga adanya target yang dibebankan perusahaan pada 

karyawan tidak serta merta membebankan karyawan karena pemimpin 

perusahaan yang selalu memotivasi para karyawan dan memiliki nilai 
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humanis yang tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kekompakan 

antar pekerja dalam melaksanakan tugas team work, apabila dalam satu 

team work pekerjaan belum selesai, maka karyawan yang lain akan 

membantu dalam melaksanakan tugas tersebut selama tugas teamnya 

sendiri selesai. 

Sebagian besar karyawan pada Duta Ad Pro berpendidikan SLTA, 

sehingga pemimpin selalu berusaha memberikan motivasi dan pengarahan 

terhadap para karyawan bagaimana harus bertindak jika mengalami 

permasalahan dalam melakukan pekerjaanya. Pemimpin jarang memberi 

penghargaan atas prestasi kerja karayawan, karyawan menjalankan tugas 

kurang mendapat pengawasan pimpinan dan pimpinan tidak terlalu 

melakukan intervensi pada saat karyawan menjalankan tugas. Hal ini 

sangat beresiko dikarenakan sebagian besar karyawan PT. Duta Ad Pro 

Surabaya lulusan SLTA. Akan tetapi karyawan memiliki kesadaran yang 

tinggi tentang tanggung jawab pekerjaan, hal ini ditunjukkan dengan 

adanya kekompakan antar pekerja dalam melaksanakan tugas team work, 

apabila dalam satu team work pekerjaan belum selesai maka karyawan 

yang lain akan membantu dalam melaksanakan tugas tersebut. 

Berkaitan dengan sangat pentingnya unsur gaya kepemimpinan 

dalam organisasi menurut Fred Luthans, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan dengan 

pertimbangan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul tentang: 
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“ Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Komitmen Organisasi 

Pada PT. Duta Ad Pro Surabaya “. 

B. Rumusan Masalah 

Untuk mengarahkan penelitian, maka dari latar belakang dibuatlah 

beberapa rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kecenderungan gaya kepemimpinan pada PT. Duta Ad Pro 

Surabaya? 

2. Bagaimana komitmen organisasi pada PT. Duta Ad Pro Surabaya? 

3. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

komitmen organisasi? 

C. Batasan Masalah 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang 

dihadapi di PT. Duta Ad Pro Surabaya, maka dalam hal ini peneliti 

membatasi penyajian masalah yang akan dibahas. Adapun permasalahan 

itu, hanya dikhususkan untuk melihat hubungan yang terjadi antara 

variabel gaya kepemimpinan menurut Bass, 1990 yaitu kepemimpinan 

transformasional dan kepemimpinan transaksional terhadap komitmen 

organisasi pada PT. Duta Ad Pro Surabaya. 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan mengacu perumusahan masalah yang ada di PT. Duta Ad 

Pro Surabaya maka tujuan dari penelitian ini adalah 

1. Untuk mendiskripsikan gaya kepemimpinan di PT. Duta Ad Pro 

Surabaya. 
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2. Untuk mendiskripsikan komitmen organisasi di PT. Duta Ad Pro 

Surabaya. 

3. Untuk menganalisis pengaruh signifikan antara gaya kepemimpinan 

dengan komitmen organisasi. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan 

Dapat dijadikan bahan informasi, pertimbangan dan evaluasi oleh 

perusahaan dalam mengambil sikap dan keputusan dalam masalah yang 

berhubungan dengan komitmen organisasi lebih tepat sehingga dapat 

meningkatkan keberhasilan perusahaan. 

2. Bagi peneliti 

Sebagai referensi tambahan dan bahan pertimbangan bagi peneliti 

lain yang berminat pada topik yang sama. 

3. Bagi pihak lain 

Sebagai bahan pembanding untuk mengadakan penelitian 

selanjutnya serta dapat dijadikan bahan acuan bagi pihak lain yang 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 


