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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi ini setiap perusahaan berusaha meningkatkan

serta mengembangkan perusahaan dengan mengadakan berbagai cara yang

tersusun dalam program untuk meningkat kinerja para karyawan. Banyak

faktor yang terkait dalam perbaikan kinerja perusahaan. Salah satunya adalah

pihak perusahaan kurang menerapkan sistem promosi jabatan dengan benar.

Promosi jabatan merupakan salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan

untuk dapat meningkatkan prestasi kerja karyawan sehingga karyawan bisa

bekerja mencapai target perusahaan, yang akhirnya akan memampukan

perusahaan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya.

Di era kompetisi sekarang ini perusahaan harus mampu menyediakan

barang produksi permintaan konsumen yang dapat terjamin kualitas dan

kuantitasnya. Semakin banyaknya perusahaan yang bergerak dalam bidang

produksi, maka semakin ketat pula kompetisi antar perusahaan yang bergerak

di bidang produksi.

Bagi setiap perusahaan, karyawan bagian produksi merupakan sumber

daya yang tidak kalah pentingnya dengan sumber daya perusahaan yang

lainnya. Bahkan, karyawan bagian produksi memegang kendali dalam proses

produksi. Dengan kata lain, lancar atau tidaknya sebuah proses produksi akan

sangat tergantung pada karyawan pelaksana produksi tersebut.
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Berhadapan dengan usaha peningkatan kepuasan kerja karyawan, salah

satu permasalahan mendasar adalah bagaimana sebenarnya meningkatkan

kepuasan kerja karyawan. Locke dalam Berry (1998) dalam penelitiannya

mendefinisikan kepuasan kerja sebagai emosi positif atau perasaan senang,

sebagai hasil dari penilaian seorang karyawan terhadap faktor pekerjaan atau

pengalaman-pengalaman kerjanya.

Kepuasan kerja, sebagaimana dikemukakan oleh As'ad (2003: 114)

menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja adalah

kesempatan untuk maju, keamanan kerja, gaji, perusahaan dan manajemen,

faktor instrinsik dan pekerjaan, kondisi kerja, aspek sosial dalam pekerjaan.

Komunikasi dan fasilitas. Oleh karena itu, tidaklah mengherankan jika oleh

Hasibuan (2001:202) indikator kepuasan kerja hanya dapat diukur dengan

kedisiplinan, moral kerja, dan pergantian (turnover) kecil maka secara relatif

kepuasan kerja karyawan baik. Selanjutnya, menurut penelitian Herzberg

dalam Wixley dan Jukl (1988) mengemukakan bahwa kepuasan kerja

didukung oleh lima faktor yang meliputi pekerjaan, rekan kerja, gaji dan

kesejahteraan karyawan, promosi, dan pemimpin.

Menurut penelitian Judge dan Locke (1993) sebagai salah satu faktor

penentu kinerja organisasi, kepuasan kerja merupakan faktor yang sangat

kompleks karena kepuasan kerja dipengaruhi berbagai faktor, di antaranya

adalah gaya kepemimpinan. Selanjutnya, Berry (1998) dan Schultz (1994)

dalam penelitiannya mengemukakan variabel sertaan yang dianggap sebagai

variabel demografik antara lain jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, dan
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masa kerja. Kwan dkk. (1997) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa

tingkat pendidikan berhubungan positif dengan kepuasan kerja. Selanjutnya

Berry dan Houston (1993) dalam penelitiannya berpendapat bahwa masa kerja

mempengaruhi kepuasan kerja.

Menurut penelitian para ahli, seperti Bass (1990); Berry dan Houston

(1993); Burn dalam Pawar dan Eastman (1997); Eisenbach dkk (1999) dan

Keller (1992) mengemukakan ada dua gaya kepemimpinan dalam organisasi,

yaitu gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional.

Faktor penyebab penurunan produktivitas, terutama jika ditinjau dari

segi karyawan bagaian produksi, dapat diidentifikasi menjadi faktor eksternal

maupun faktor internal. Faktor eksternal adalah alat-alat produksi, lingkungan

kerja, rekan kerja, dan sistem pola pengaturan waktu kerja. Faktor Internal

adalah suasana hati, motivasi, kebutuhan, dan sikap kerja. Kecenderungan

penurunan produktivitas perusahaan salah satunya diakibatkan oleh perilaku

kerja para pekerjanya yang kurang disiplin, yang ditunjukkan oleh perilaku

karyawan yang sering bolos, tertidur saat jam kerja sedang aktif, atau pulang

lebih awal dari jam kerja.

Menurut Sumantri (2001:83), ciri perilaku pekerja yang puas adalah

mereka mempunyai motivasi untuk bekerja yang tinggi, yang mana mereka

lebih senang dalam melakukan pekerjaannya. Sementara itu ciri pekerja yang

kurang puas adalah mereka yang malas berangkat ke tempat bekerja dan malas

dengan pekerjaan dan tidak puas. Tingkah laku karyawan yang malas tentunya

akan menimbulkan masalah bagi perusahaan berupa tingkat absensi yang
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tinggi, keterlambatan kerja, dan pelanggaran disiplin yang lainnya. Sebaliknya

tingkah laku karyawan yang merasa puas akan lebih menguntungkan bagi

perusahaan.

Ditinjau dari pembahasan tersebut, penulis mengangkat permasalahan

mengenai pengaruh perilaku kepemimpinan yang terjadi di Koperasi Simpan

Pinjam (KSP), sehingga judul yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah

“PENGARUH KEPEMIMPINAN TERHADAP PERILAKU CITIZENSHIP,

KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA

KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP) GRADISKA.”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka

dirumuskan permasalahan sebagai berukut:

1. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap Organizational Citizenship

Behaviour pada KSP GRADISKA?

2. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap komitmen organisasi pada

KSP GRADISKA?

3. Apakah ada pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pada KSP

GRADISKA?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan pembatasan masalah, maka tujuan

dalam penelitian ini adalah:
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1. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan terhadap Organizational

Citizenship Behaviour pada KSP GRADISKA.

2. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan terhadap Komitmen organisasi

pada KSP GRADISKA.

3. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pada

KSP GRADISKA.

D. Batasan Masalah

Agar dapat mengarah pada permasalahan yang ada dan ruang lingkup

yang jelas maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada

kepemimpinan serta pengaruhnya terhadap perilaku Citizenship, kepuasan

kerja, dan perilaku organisasional pada KSP GRADISKA.

E. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah yang telah dijabarkan tersebut,

maka penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, dosen dan akademisi

Dengan penelitian ini akan menambah pengetahuan dan memperluas

wawasan khususnya tentang gaya kepemimpinan, kepuasan kerja dan

komitmen organisasional dengan berbagai masalah yang melengkapinya

serta mengetahui sejauh mana hubungan antara teori yang diperoleh

dengan penerapannya dalam dunia usaha.
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2. Bagi Koperasi Simpan Pinjam

Sebagai subjek penelitian, hasil ini dapat dijadikan bahan pertimbangan

bagi perusahaan dalam mengoptimalisasikan kegiatan usahanya, dan dapat

dijadikan bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan dalam perusahaan serta dimanfaatkan untuk mengadakan

perbaikan-perbaikan yang dianggap perlu.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Khususnya Akuntansi Manajemen, penelitian ini dapat menambah

wawasan khasanah pustaka tentang kepemimpinan, perilaku organisasi,

dan kepuasan kerja.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman dan penelahan penelitian, maka

dibuat rancangan penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini membahas latar belakang masalah, perumusan masalah,

tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas tentang pengertian kepemimpinan,

kepemimpinan transaksional, kepemimpinan transformasional,

Organizational Citizenship Behaviour (OCB), komitmen

organisasi, kepuasan kerja, penelitian terdahulu, dan hipotesis.
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BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang jenis penelitian, penentuan objek yang

terdiri atas populasi dan sampel, jenis data dan sumber data,

metode pengumpulan data, teknis analisis data.

BAB IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas isi pokok penelitian yang memuat kondisi

instansi yang berupa struktur organisasi, pengujian hasil analisis

data sesuai metode yang digunakan, dan pengujian hipotesis.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi tentang simpulan, keterbatasan penelitian, dan saran-

saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang

berkepentingan.
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