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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberhasilan suatu organisasi tak akan lepas dari sumbangan sumber daya 

manusia, karena manusia memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu yang 

bermanfaat melalui sumbangan-sumbangan yang berupa tenaga maupun pikiran-

pikirannya. Manusia sebagai anggota organisasi memegang peranan penting bagi 

usaha mencapai tujuan tersebut. Dalam hal ini dilihat seberapa jauh dukungan yang 

diberikan manusia tersebut kepada organisasi. Dukungan tersebut berupa komitmen 

yang tinggi kepada organisasi atau perusahaan. 

Komitmen organisasi menunjukkan pada hubungan antara karyawan dengan 

organisasinya, yang merupakan orientasi seseorang pada organisasi tempatnya 

bekerja, sehingga bersedia menyumbangkan tenaganya dan mengikat dirinya melalui 

aktivitas-aktivitas dan keterikatan dalam organisasi untuk mencapai tujuan atau 

kesuksesan organisasi Mowday dkk (1982). Komitmen organisasi menggambarkan 

perilaku seseorang yang lebih sekedar loyalitas yang pasif belaka terhadap 

organisasinya. Komitmen organisasi melibatkan suatu hubungan yang aktif dengan 

organisasi, yang diwujudkan dengan kesadaran individu untuk memberikan sesuatu 

dari mereka demi keberhasilan dan kesuksesan organisasi. 

Persoalan komitmen organisasi merupakan persoalan yang tidak bisa 

diabaikan dalam bidang industri. Komitmen organisasi sangat erat kaitannya dengan 

situasi dan kondisi perusahaan, apabila dalam suatu perusahaan atau perindustrian 

keadaannya sesuai dengan harapan karyawan, maka akan menimbulkan suasana yang 
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dapat menyenangkan karyawan, sehingga karyawan akan merasa puas dan betah 

untuk bekerja pada perusahaan tersebut. Di samping itu pengalaman individu di 

tempat kerjanya akan mewamai sikapnya di luar lingkungan pekerjaannya dan 

kebahagiaannya secara umum. 

Seniati (Sjabadhyni dkk, 2000) mengatakan bahwa apa yang telah dilakukan 

oleh organisasi akan menentukan bagaimana komitmen atau keterikatan karyawan 

terhadap organisasinya, yang pada akhirnya mempengaruhi keputusannya untuk 

bergabung dan memajukan organisasinya atau memilih tempat kerja yang lain yang 

lebih menjanjikan. Maka suatu perusahaan harus dapat meningkatkan komitmen 

karyawannya. Dalam upaya pencapaian tersebut sebenarnya mengandung bentuk 

semacam umpan balik antara pimpinan dengan individu yang bekerja atau ada hal-

hal yang berpengaruh terhadap peningkatan komitmen karyawan terhadap 

organisasinya. 

Persepsi terhadap kepemimpinan sangat diperlukan bagi peningkatkan 

komitmen karyawan pada perusahaan. Menurut Suwandi (dalam Suranta, 2002) 

keberadaan pemimpin dalam perusahaan adalah sangat penting karena ia memiliki 

peranan yang sangat strategis dalam mencapai tujuan perusahaan. Kepemimpinan 

merupakan tulang punggung pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan 

yang baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. 

Groot (Suranta, 2002) melakukan studi untuk menguji hubungan antara gaya 

kepimpinan kharismatik dan keefektifan kepemimpinan, kinerja bawahan, kepuasan 

bawahan usaha bawahan dan komitmen bawahan. Hasil riset tersebut menyatakan 
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bahwa kepemimpinan kharismatik lebih efektif pada saat kinerja kelompok 

meningkat dibandingkan pada saat kinerja individual meningkat. 

Salah satu gaya kepemimpinan yang efektif adalah Visionary Leadership 

Theory (VLT), yaitu pendekatan kepemimpinan yang bersifat komprehensif karena 

memberikan kerangka yang integratif dalam memahami faktor yang penting bagi 

pemimpin dan menguraikan interaksi beberapa aspek secara sinergis. Pendekatan ini 

mengidentifikasi karakteristik dan perilaku individu yang penting bagi pemimpin dan 

mengkaitkannya dengan bidang kritis seperti efektivitas manajemen, hubungan 

pimpinan dengan bawahan, dan membangun budaya organisasi. Visionary 

Leadership Theory tidak hanya tepat digunakan oleh perusahaan privat, tetapi 

pendekatan ini juga relevan bagi organisasi militer dan pemerintahan karena dalam 

banyak penelitian dapat dibuktikan bahwa terdapat hubungan antara pimpinan yang 

memiliki skor tinggi pada Visionary Leadership Theory dengan prestasi organisasi, 

kreativitas tim, perkembangan budaya organisasi. Beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa kepemimpinan yang efektif merupakan kombinasi dari sifat yang dapat 

dipelajari dan perilaku, dengan demikian setiap orang dapat menumbuhkan 

kemampuan kepemimpinannya, selain itu VLT dapat memberikan panduan dalam 

melakukan transformasi individu dan organisasi dengan tujuan pengembangan diri 

(Sulistyanto, 2000). 

Bass (Locke, 1997) mengemukakan kepemimpinan transformasional 

diartikan sebagai pimpinan yang melibatkan perubahan dalam organisasi 

(dipertentangkan dengan kepemimpinan yang dirancang memelihara status quo). Ini 

juga didefinisikan sebagai kepemimpinan yang membutuhkan tindakan memotivasi 

para bawahan agar mau bekerja demi sasaran tingkat tinggi yang dianggap 
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melampaui kepentingan pribadinya pada saat itu. Pemimpin transformasional 

berusaha mencapai tujuan dengan cara meningkatkan ketertarikan anggotanya 

terhadap organisasi sehingga anggota kelompok menjadi peduli dan menerima misi 

organisasi. Anggota kelompok dimotivasi merasa percaya, kagum, menghormati dan 

setia kepada pemimpinnya. 

 Masalah-masalah akan timbul dalam lingkungan perusahaan apabila 

hubungan kerjasama serta pola kepemimpinan terhadap karyawan tidak harmonis, 

sehingga menyebabkan, karyawan bekerja tidak optimal, timbulnya kasus-kasus 

indisipliner kerja dan pada keadaan lebih lanjut akan menyebabkan tingginya angka 

keluar karyawan dari pekerjaannya. Hal-hal semacam ini akan membawa pengaruh 

yang sangat buruk bagi karir karyawan dan kelangsungan perusahaan. 

Setiap karyawan berharap agar sukses atau berhasil dalam melaksanakan 

setiap aktivitasnya. Namun hasil dari setiap aktivitas yang dilakukan belum tentu 

memuaskannya. Hal ini disebabkan kesuksesan atau keberhasilan seseorang 

dipengaruhi oleh berbagai faktor. Salah satu faktor yang berkaitan erat adalah 

kepemimpinan. Hal ini karena pimpinan merupakan salah satu motor penggerak 

peningkatan kinerja karyawan dan kemajuan perusahaan. Tetapi dalam kenyataannya 

pola kepemimpinan di perusahaan lebih banyak ditentukan oleh persepsi masing-

masing karyawan yang memiliki karakteristik pribadi yang berbeda-beda sehingga 

sering timbul kesenjangan bahwa harapan perusahaan agar pola kepimpinanan yang 

dikembangkan di perusahaan dapat memajukan atau mengembangkan produktivitas 

dan kinerja karyawan tidak dapat terealisasikan dengan baik karena adanya persepsi 

yang berbeda-beda dari masing-masing karyawan. 
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Di sisi lain fenomena dalam dunia industri dan organisasi yang sering terlihat 

dewasa ini adalah banyaknya kasus-kasus di perusahaan atau organisasi baik itu yang 

berkaitan dengan pekerja atau buruh perusahaan maupun berkaitan dengan 

manajemen perusahaan secara keseluruhan tidak dapat dipertanggungjawabkan atau 

diselesaikan oleh pimpinan maupun karyawan itu sendiri. Kasus-kasus yang marak 

terjadi misalnya demo buruh, mogok kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK). 

Komitmen individu terhadap organisasi bukanlah merupakan suatu hal yang 

terjadi secara sepihak, dalam hal ini organisasi dan pegawai (individu) harus secara 

bersama-sama menciptakan kondisi yang kondusif untuk mencapai komitmen yang 

dimaksud. Sebagai contoh: seorang pegawai yang semula kurang memiliki 

komitmen, namun setelah bekerja ternyata kemudian mendapatkan imbalan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan ternyata didapati adanya hal-hal yang menarik 

dan memberinya kepuasan. Apalagi jika tersedia faktor-faktor yang dapat 

memberikan kesejahteraan hidup atau jaminan keamanan, misalnya ; ada koperasi, 

ada fasilitas transportasi, ada fasilitas yang mendukung kegiatan kerja maka dapat 

dipastikan ia dapat bekerja dengan semangat, lebih produktif, dan efisien dalam 

menjalankan tugasnya. Akan tetapi, terkadang perusahaan tidak mampu 

membedakan mana karyawan yang produktif dan mana yang tidak produktif. Hal ini 

disebabkan perusahaan kurang memiliki sense of business yang menganggap 

karyawan sebagai investasi yang akan memberikan keuntungan. Perusahaan lebih 

terfokus pada  upaya pencapaian target produksi dan keinginan menjadi pemimpin 

pasar. Akibatnya, perusahaan menjadikan karyawan tak ubahnya seperti mesin. 

Ironisnya lagi mesin tersebut tidak dirawat atau diperlakukan dengan baik. 
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Perusahaan lupa kalau karyawan adalah investasi dari profit itu sendiri yang perlu 

dipelihara agar tetap dapat berproduksi dengan baik.  

Komitmen organisasi yang rendah dapat menimbulkan berbagai 

permasalahan seperti perilaku turn over  (karyawan pindah kerja ke perusahaan lain), 

munculnya absensi karyawan yang tinggi, kinerja karyawan yang tidak efektif, atau 

komitmern karyawan terhadap perusahaan rendah. Contoh konkrit seperti diberitakan 

Harian SOLOPOS (2004), dimana sekitar 25 karyawan pabrik PT. Kemilau Warna 

Ceria (Kenaria) Sragen, melakukan unjuk rasa menuntut tambahan Tunjangan Hari 

Raya (THR) sebesar 150% dari gaji. Harian SOLOPOS (2004), juga memberitakan 

terjadinya aksi mogok kerja yang dilakukan sekitar 600-an karyawan PT. Mega Safe 

Tyre Industries (MSTI) Salatiga yang menuntut kenaikan gaji, karyawan merasa 

pihak manajemen tidak memperhatikan kesejahteraan karyawan dan tidak pernah 

mau diajak dialog. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen karyawan terhadap 

organisasi atau perusahaan tempatnya bekerja rendah sebagai akibat dari pengelolaan 

sumber daya manusia yang kurang baik. 

Hal lain yang memberikan indikasi rendahnya kualitas sumber daya manusia 

Indonesia ialah besarnya kesenjangan pendapatan, besarnya pengangguran dan 

rendahnya pendidikan rata-rata tenaga kerja. Secara komparatif kondisi produktivitas 

sumber daya insani (SDI) Indonesia dibandingkan dengan SDI mancanegara masih 

tergolong rendah yaitu peringkat ke-98. Sementara itu peringkat SDI Filipina 84, 

Thailand 66, Malaysia 52, Brunai 42, Singapura 37, Hongkong 25, Australia 9, 

Belanda 8, dan Jepang peringkat pertama.  (Hadipranata, 2001). 

Jumlah tenaga kerja yang berlebih di Indonesia, membuat beberapa 

perusahaan tertentu merasa memiliki posisi tawar yang tinggi, sehingga manusia atau 

karyawan lebih dianggap sebagai alat produksi layaknya mesin-mesin. Menurut 
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Kuntjoro (2002) perusahaan semacam ini kurang mengganggap penting akan arti 

komitmen, kepuasan kerja atau kualitas kerja, karena pasar tenaga kerja yang ada 

memungkinkan bagi mereka untuk mengganti keberadaan karyawan yang merasa 

tidak sesuai dengan kepentingan mereka dengan karyawan baru. Perusahaan 

semacam ini umumnya memiliki  pemikiran cost untuk meningkatkan kepuasan akan 

lebih tinggi dibanding dengan benefit yang akan diperoleh. Pemikiran yang demikian 

merupakan pemikiran yang keliru dan sama sekali tidak benar. Jika hal ini terjadi 

sama artinya perusahaan meletakkan bom waktu sebab ketidakpuasan karyawan akan 

memunculkan reaksi-reaksi negatif yang akan merugikan perusahaan itu sendiri. 

Reaksi negatif yang muncul misalnya karyawan sering mangkir, melakukan sabotase, 

menjadi agresif yang destruktif, hasil kerja yang menurun, angka turn over yang 

tinggi, dan lain-lain. 

Pada era industrialisasi ini semakin banyak perusahaan yang hanya 

menitikberatkan masalah mutu dalam produksinya. Begitu juga dengan persaingan 

yang ketat di pasar internasional telah memacu perusahaan untuk lebih 

mengutamakan masalah mutu tersebut bagi barang-barang yang diproduksi dari pada 

komitmen organisasi.  Akibatnya banyak dijumpai bahwa sebagian besar karyawan 

yang ada di pabrik-pabrik mengalami masalah atau “bermasalah dalam perusahaan“. 

Karyawan dalam bekerja kurang menunjukkan kesungguhannya, hanya asal bekerja 

atau bekerja seenaknya dan cenderung pasif, tidak taat pada peraturan perusahaan, 

mangkir atau membolos kerja, tidak bertanggung jawab atas pekerjaannya, kurang 

bisa bekerjasama bahkan keluar dari pekerjaan tersebut 

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka rumusan masalah yang dibuat adalah: 

Apakah persepsi karyawan yang positif terhadap kepemimpinan visioner dapat 
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meningkatkan komitmennya pada organisasi? Mengacu dari rumusan masalah 

tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Hubungan 

Antara Persepsi Terhadap Kepemimpinan Visioner dengan Komitmen 

Organisasi Pada Karyawan Bank Lippo Cabang Yogyakarta. 

 

B. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Hubungan antara persepsi terhadap kepemimpinan visioner dengan komitmen 

organisasi pada karyawan. 

2. Seberapa besar peran persepsi terhadap kepemimpinan visioner dengan 

komitmen organisasi pada karyawan. 

3. Tingkat persepsi terhadap kepemimpinan visioner karyawan. 

4. Tingkat komitmen organisasi karyawan. 

5. Aspek persepsi terhadap kepemimpinan visioner yang paling dominan 

memberikan sumbangan efektif terhadap komitmen organisasi. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu psikologi industri 

dan wacana pemikiran yang berkaitan dengan persepsi terhadap kepemimpinan 

visioner dengan komitmen organisasi pada karyawan. 

2. Bagi pimpinan dapat digunakan sebagai pertimbangan untuk membuat kebijakan-

kebijakan mengenai pola kepemimpinan yang perlu dikembangkan sehingga 

dapat meningkatkan komitmen organisasi pada karyawan. 

3. Bagi subjek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi umpan balik bagi karyawan perusahaan dan membuka wawasan yang 
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lebih luas mengenai keterkaitan persepsi terhadap kepemimpinan visioner dengan 

komitmen organisasi pada karyawan. 

4. Bagi peneliti selanjutnya hasil penelitian ini memberi sumbangan informasi 

khususnya mengenai hubungan antara persepsi terhadap kepemimpinan visioner 

dengan komitmen organisasi pada karyawan 

 

 

 

 

 




