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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pencapaian keberhasilan tujuan dari perusahaan adalah sebuah prestasi 

manajemen. persaingan perusahaan semakin tinggi dan semakin kompleks 

sehingga setiap perusahaan di tuntut untuk memperbaiki hal-hal yang terkait 

dalam setiap perusahaan dan lebih responsive agar terus bertahan dan terus 

berkembang. hal-hal yang mesti di perbaiki adalah baik di semua aspek 

khusunya pada sumber daya manusia.Sumber daya manusia merupakan suatu 

aset yang penting bagi perusahaan, karena perannya yang sebagai subyek 

pelaksana kebijakan dan kegiatan operasional perusahaan. Agar perusahaan 

mampu bertahan maka perusahaan harus berani menghadapi tantangan yaitu 

menghadapi perubahan dan memenangkan persaingan. Beberapa tahun terakhir 

muncul sebuah fenomena dimana perusahaan tidak hanya fokus pada hasil atau 

target yang telah ditentukan, namun perusahaan kini mulai memerhatikan 

pengembangan sumber daya manusianya. 

Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan 

tanggung jawab yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2000). Berdasarkan 

dari beberapa definisi diatas, kinerja karyawan dapat disimpulkan sebagai 

otuput atau hasil kerja karyawan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya 

untuk mencapai tujuan organisasi.Mahmudi (2007) menyatakan bahwa kinerja 

merupakan suatu konstruksi multidemensional yang mencakup banyak faktor 

yang mempengaruhinya, yaitu personal/individual, kepemimpinan, tim, budaya, 

konstektual (situasional). 
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Tabel 1.1 

Pencapaian kinerjan karyawan PT.Pos Bangkalan tahun 2015/2016 

Ukuran Kinerja Target Realisiasi Tidak tercapai 

Kualitas 100% 90% 10% 

Kuantitas 100% 90% 10% 

Sumber: PT.Pos Bangkalan. 

Berdasarkan data tabel 1.1, dapat dilihat bahwa dalam hal kualitas target 

pencapaian 100% merupakan jumlah surat masuk yang harus terkirim dalam 

waktu 1 hari, banyaknya surat yang masuk setiap hari berbeda dan pengiriman 

surat dalam waktu yang telah ditentukan merupakan pelayanan yang diberikan 

pihak PT. Pos Bangkalan kepada konsumen. Fenomena yang terjadi yaitu 

pelayanan sudah mencapai realisasi 90% yang berarti bahwa pengiriman barang 

tepat waktu dan tidak rusak,tetapi masih ada 10% tidak terealisasi yang 

menandakan bahwa masih adanya keterlambatan pengiriman. 

Sedangkan dalam hal kuantitas banyaknya jumlah barang yang di kirim 

sudah mencapai realisasi 90% yang berarti jumlah barang sudah sesuai target 

perhitungan. Tetapi masih ada 10% yang tidak terealisasi yang menandakan 

bahwa kurangnya pencapaian target jumlah barang yang di kirim oleh PT.Pos 

bangkalan. Sedangkan dalam hal kemampuan dalam kinerja karyawan tersebut 

sangat mencapai realisasi 95% karena karyawan sudah melaksanakan tanggung 

jawab dan tugas dalam bidang masing-masing. Tetapi masih ada sedikit 5% 

yang tidak terealisasi karena masih ada karyawan yang kurang bertanggung 

jawab sebagai karyawan pada PT.Pos Bangkalan. 

Kemampuan setiap katyawan berbeda pada setiap bagian, pada bagian 

pengantaran surat, karyawan dituntut untuk mempunyai ketelitian yang tinggi 

agar surat yang diantarkan dapat sampai sesuai dengan alamat tujuan, selain itu 

pihak perusahaan juga memberikan kualifikasi pada karyawan bagian 
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pengantaran untuk memiliki kemampuan dalam hal mengemudi semua jenis 

kendaraan bermotor seperti mobil dan sepeda motor. Selain itu, pengalaman 

dan pengetahuan karyawan dalam mengetahui sebuah lokasi dan alamat tujuan 

juga menjadi hal penting bagi karyawan untuk dapat mengantarkan surat 

dengan cepat. 

Dari pencapaian tersebut dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan PT. 

Pos Bangkalan masih dibawah standar pencapaian minimal yang ditetapkan 

dari target yang ditentukan oleh PT. Pos Bangkalan yaitu sebesar 95% untuk 

kuantitas, kualitas, kreatifitas dan kemampuan. Hal ini menunjukkan bahwa 

kinerja karyawan dalam kualitas, kuantitas, dan kreatifitas masih rendah dan 

untuk kinerja dalam hal kemampuan karyawan sudah mampu mencapai standar 

minimal yang ditetapkan dati target yang ditentukan. 

Dalam dunia bisnis, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap 

jalannya organisasi dan kelangsungan hidup organisasi (Schein, 1992). Peran 

kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai 

salah satu penentu keberhasilan dalam pencapaian misi, visi dan tujuan suatu 

organisasi. Sehingga, tantangan dalam mengembangkan strategi organisasi 

yang jelas terutama terletak pada organisasi di satu sisi dan kepemimpinan. 

Sukses tidaknya suatu tujuan yang dicapai sebuah organisasi tergantung dari 

pemimpin (Yukl, 1995). Bass (1990) menyatakan bahwa kualitas dari 

pemimpin sering kali dianggap sebagai faktor terpenting yang menentukan 

keberhasilan atau kegagalan organisasi. 

Berdasarkan hasil wawancara karyawan PT.Pos bangkalan bahwa 

karyawan kurang mengagumi dan percaya terhadap pimpinannya dan juga 

kurangnya motivasi untuk membangkit semangat kerja dan tidak 
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mengekspresikan tujuan gaya kepemimpinannya dimana pemimpin tidak 

berinovatif dan kreatif untuk mendorong bawahan bagaimana memunculkan ide 

baru.Komitmen organisasi sangatlah penting keberadaannya dalam pengelolaan 

SDM untuk pencapaian tujuan organisasi. Karyawan yang memiliki komitmen 

organisasional yang rendah akan memiliki semangat yang rendah dalam bekerja 

dan berkarya, cepat lelah, bosan, emosi tidak stabil serta memiliki tingkat 

absensi yang tinggi (William dan Setiawan, 2013). Oleh karena itu peran 

pemimpin yang motivasional dan karismatik didukung dengan lingkungan kerja 

yang tidak membosankan sangat dibutuhkan untuk memberikan arahan, 

semangat, dan motivasi bagi para karyawan. 

Perilaku karyawan yang kurang berkomitmen terhadap pekerjaan karena 

karyawan merasa kurang ingin bekerja. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 

sebagian karyawan dan pihak personalia pada PT.Pos bangkalan diindikasikan 

karena kurangnya komitmen kerja karyawan. Menurut pimpinan perusahaan, 

komitmen organisasi yang dimiliki karyawan masih tergolong rendah. 

Karyawan kurang bergairah dan bersemangat dalam menjalankan pekerjaan.  

Para karyawan hanya sekedar menjalankan pekerjaan dan tidak 

memikirkan target yang sudah ditentukan perusahaan. Karyawan juga tidak 

berkomitmen untuk melakukan pekerjaan yang lebih baik atau sekedar 

berinovasi dalam penyelesaian pekerjaannya. Hal tersebut membuat pekerjaan 

yang dikerjakan karyawan kurang efektif dan target yang diinginkan 

perusahaan belum tercapai. Menurut wawancara sebagian karyawan PT.Pos 

Bangkalan, dari pihak perusahaan sendiri dirasa kurang memberikan motivasi 

terhadap karyawannya. Kurangnya upaya perusahaan untuk mengadakan 

kegiatan atau suatu hal yang dapat meningkatkan komitmen organisasi kerja 
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karyawannya. Padahal seharusnya karyawan yang berkomitmen itu lebih 

memilih untuk hadir bekerja, dan data ini malah menunjukkan sebaliknya 

sehingga karyawan tidak terdorong dalam bekerja.Berdasarkan uraian di atas, 

maka dilakukan penelitian mengenai “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap 

Kinerja Karyawan Melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Intervening, 

Studi Pada PT Pos Bangkalan” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut. 

1. Bagaimana Kinerja karyawan pada PT.Pos Bangkalan? 

2. Bagaimana Gaya kepemimpinan pada PT.Pos Bangkalan? 

3. Bagaimana Komitmen Organisasi pada PT.Pos Bangkalan? 

4. Apakah ada pengaruh antara Gaya Kepemimpinan terhadap Komitmen 

Organisasi? 

5. Apakah ada pengaruh antara Komitmen Organisasi terhadap Kinerja 

karyawan? 

6. Apakah ada pengaruh secara langsung antara gaya kepemimpinanterhadap 

kinerja karyawan pada PT.Pos Bangkalan? 

7. Apakah ada pengaruh antara Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja 

karyawan pada PT.Pos Bangkalan melalui Komitmen organisasi sebagai 

Variabel Intervening? 

C. Batasan masalah  

Penelitian ini lebih ditekankan pada gaya kepemimpinan 

transformasional kepala PT Pos bangkalan terhadap Kinerja Karyawan, yang 

pada hakikatnya merupakan salah satu kunci peningkatan mutu PT Pos 
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Bangkalan. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang ada, tidak 

semua dijadikan masalah penelitian, karena keterbatasan peneliti sehingga 

peneliti membatasi masalah pada pelaksanaan fungsi kepemimpinan menurut 

Kartono (2008), komitmen menurut Allen dan Meyer (1990) dan kinerja 

karyawan menurut Mas’ud (2002). Responden yang di teliti adalah seluruh 

karyawan tetap pada PT. Pos Bangkalan yang berjumlah 35 orang karyawan. 

D. Tujuan penelitian. 

1. Untuk mendeskripsikan kinerja karyawan pada PT.Pos Bangkalan  

2. Untuk mendeskripsikan Gaya Kepemimpinanpada PT.Pos Bangkalan  

3. Untuk mendeskripsikan Komitmen Organisasi Pada PT.Pos Bangkalan  

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap komitmen organisasi 

5. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan 

6. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh antara gaya kepemimpinan 

dengan kinerja karyawan pada PT.Pos Bangkalan 

7. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan 

terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasi sebagai variabel 

intervening. 

 

E. Kegunaan Penelitian 

1. Bagi perusahaan  

Dapat digunakan sebagai pertimbangan pihak perusahaan dalam 

upaya untuk meningkatkan gaya kepemimpinanterhadap kinerja 

karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel intervening. 
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2. Penelitian selanjutnya

Diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan refrensi yang 

dapat dijadikan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya terutama pada 

gaya kepemimpinan, komitmen dan kinerja karyawan.  


