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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan baru di abad 21 yang merupakan perpaduan antara revolusi 

di bidang teknologi dengan fenomena globalisasi, membutuhkan respon 

strategik dari manajer puncak (Prasetio, 2000 dalam Sugiarti dan Aryani, 

2002). Keberhasilan manajer puncak dalam memainkam peran barunya 

tersebut sangat ditentukan tidak saja oleh kemampuan manajerial tetapi juga 

gaya kepemimpinannya. Kepemimpinan sebagai salah satu penentu arah dan 

tujuan organisasi harus mampu menyikapi perkembangan zaman dalam dunia 

bisnis.  

Seiring dengan perubahan teknologi dan meningkatnya persaingan 

internasional yang menuntut kesiapan pemimpin agar perusahaan tetap 

bertahan. Model kepemimpinan mutakhir seperti kepemimpinan transformasi 

organisasi, akan memainkan peranan yang penting bagi setiap organisasi. 

Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang dapat 

digunakan bila pemimpin perlu meningkatkan kinerja seseorang, kelompok 

atau organisasi secara drastis (Unaradjan, 2001 dalam Sugiarti dan Aryani, 

2002). 

Bass dan Avolio (1990) dalam Natsir (2005) menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional tidak hanya mengakui kebutuhan bawahan, 

tetapi juga berusaha meningkatkan kebutuhan tersebut dari tingkatan yang 
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rendah sampai pada tingkatan yang mapan. Dengan demikian proses 

kepemimpinan transformasional dapat menghasilkan kemampuan bawahan 

untuk memimpin diri mereka sendiri, mengambil tanggung jawab bagi 

tindakannya sendiri, dan memperoleh imbalan melalui kemandirian yang kuat. 

Bass (1985) dalam Natsir (2005) mendefinisikan bahwa 

kepemimpinan transformasional sebagai pengaruh pemimpin atau atasan 

terhadap bawahan, dimana bawahan akan merasa percaya, kagum, loyal dan 

hormat terhadap atasannya sehingga bawahan termotivasi untuk berbuat 

melebihi apa yang ditargetkan. Kepemimpinan Transformasional pada 

prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat lebih baik dari apa yang biasa 

dilakukan, dengan kata lain dapat meningkatkan kepercayaan atau keyakinan 

diri bawahan yang akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. 

Seorang pemimpin dapat mentransformasikan bawahannya melalui 

empat cara yang disebut Empat I, Bass dan Avolio (1994) dalam Handoko 

Tjiptono (1996) yang terdiri dari :  

1. Pengaruh Idealisme. Pemimpin yang memiliki karisma menunjukkan 

pendirian, menekankan kepercayaan, menempatkan diri pada isu-isu yang 

sulit, menunjukkan nilai yang paling penting, menekankan pentingnya 

tujuan, komitmen dan konsekuen etika dari keputusan, serta memiliki visi 

dan sence of mission. Dengan demikian pemimpin akan diteladani, 

membangkitkan kebanggaan, loyalitas, hormat, antusiasme dan 

kepercayaan bawahan. Selain itu pemimpin akan membuat bawahan 

mempunyai kepercayaan diri. 
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2. Motivasi Inspirasional. Pemimpin mempunyai visi yang menarik untuk 

masa depan, menetapkan standar yang tinggi bagi para bawahan, optimis 

dan antusiasme, memberikan dorongan dan arti terhadap apa yang perlu 

dilakukan. Sehingga pemimpin semacam ini akan memperbesar optimisme 

dan antusiasme bawahan serta motivasi dan menginspirasi bawahannya 

untuk melebihi harapan motivasional awal melalui dukungan emosional 

dan daya tarik emosional. 

3. Stimulasi Intelektual. Pemimpin yang mendorong bawahan untuk lebih 

kreatif, menghilangkan keengganan bawahan untuk mengeluarkan ide-

idenya dan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada menggunakan 

pendekatan-pendekatan baru yang lebih menggunakan intelegensi dan 

alasan-alasan yang rasional dari pada hanya didasarkan pada opini-opini 

atau perkiraan-perkiraan semata. 

4. Konsiderasi Individual. Pemimpin yang memberikan perhatian khusus 

terhadap setiap kebutuhan individual untuk berprestasi dan berkembang , 

dengan jalan bertindak sebagai pelatih (coach) atau penasehat (mentor) 

melalui interaksi personal, sehingga diharapkan kinerja karyawan dapat 

semakin meningkat.  

Untuk menunjang keberhasilan manajemen dibutuhkan seorang 

pemimpin yang dapat melaksanakan tugas dan fungsi manajemen. Seorang 

pemimpin yang baik harus dapat memberikan motivasi agar dapat mencapai 

produktivitas kerja dan kepuasan kerja bawahannya. 
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Para pemimpin  yang memberikan  arah dengan visi dan misi 

perusahaan dan mengembangkan strategi-strategi perusahaan yang akan dapat 

membantu mencapai tujuan yang akan ditetapkan perusahaan. Sementara 

mereka akan menggunakan wewenang (power) mereka secara efektif, 

memberikan penghargaan (reward), hukuman (punishment), serta 

pengaruhnya bagi para karyawan yang menjadi bawahanya untuk berperilaku 

seperti harapan atau keinginan perusahaan. Pengaruh pimpinan dapat dilihat 

dari sikap bawahan terhadap kinerja. Salah satu sikap bawahan adalah upaya 

yang akan mendorong kinerja yang tinggi bila tugas-tugas itu terstruktur dan 

ditata dengan baik (Robbins, 1996).   

Kinerja karyawan dipengaruhi oleh faktor motivasi. Motivasi ini lebih 

mengarah pada perilaku dalam organisasi. Menurut Reksohadiprojo dan 

Handoko (1996: 256) dalam Sri Suranta (2002) motivasi adalah keadaan 

dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk 

melakukan kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Motivasi yang ada 

pada diri seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada 

tujuan mencapai sasaran kepuasan. Jadi motivasi bukanlah suatu yang dapat 

diamati, tetapi merupakan hal yang dapat disimpulkan karena adanya sesuatu 

perilaku yang tampak.   

Menurut Maslow dalam Suprihanto (2003) yang merupakan salah satu 

pakar teori motivasi mengemukakan bahwa, manusia akan didorong untuk 

memenuhi kebutuhan yang paling kuat sesusai waktu, keadaan, dan 

pengalaman yang bersangkutan mengikuti suatu hirarki. Dalam konteks ini 
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kebutuhan tingkat pertama yang harus dipenuhi sebelum kebutuhan lainnya 

adalah kebutuhan fisiologis seperti rasa lapar, haus, perumahan, tidur dan 

sebagainya. Setelah kebutuhan pertama terpenuhi, maka kebutuhan berikutnya 

akan menjadi kebutuhan utama, yaitu kebutuhan akan rasa aman, yaitu 

kebutuhan akan keselamatan dan perlindungan dari bahaya, ancaman, dan 

pemecatan dari pekerjaan. Kebutuhan pertama dan kebutuhan kedua 

merupakan kebutuhan  tingkat rendah (lower level need) yang dipenuhi dari 

luar individu yang bersangkutan (eksternal). 

Kebutuhan selanjutnya akan muncul setelah kebutuhan kedua 

terpenuhi, yaitu kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan akan 

rasa cinta dan kepuasan dalam menjalin hubungan dengan orang lain, 

kepuasan dan perasaan memiliki serta diterima dalam suatu kelompak, rasa 

kekeluargaan, persahabatan dan kasih sayang. Dua kebutuhan berikutnya 

adalah kebutuhan akan penghargaan dan kebutuhan akan aktualisasi diri. 

Kebutuhan akan akan penghargaan adalah kebutuhan akan status atau 

kedudukan, kehormatan diri, reputasi, dan prestasi. Sedangkan kebutuhan 

akan aktualisasi diri adalah kebutuhan untuk menggunakan potensi diri, 

pertumbuhan dan pengembangan diri. Kebutuhan ketiga, keempat dan kelima 

tersebut merupakan kebutuhan tingkat tinggi (high level need) yang dipenuhi 

dari dalam individu yang bersangkutan (internal) menurut Suprihanto (2003). 

Teori Maslow mengasumsikan bahwa orang berusaha memenuhi 

kebutuhan yang lebih mendasar sebelum mengarahkan perilakunya untuk 

memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Asumsi lain ialah orang mempunyai 
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keinginan untuk maju sehingga setelah kebutuhan yang lebih rendah 

terpenuhi, maka orang tersebut akan bergerak memenuhi kebutuhan yang 

lebih tinggi (Suprihanto, 2003).      

Faktor kritis yang berkaitan dengan keberhasilan jangka panjang 

organisasi adalah bagaimana kemampuan perusahaan mengukur seberapa baik 

karyawan bekerja dan menggunakan informasi. Penilaian kerja dapat 

membantu menumbuhkan motivasi dan peningkatan mutu karyawan, maka 

dukungan dari atasan dan semua pihak sangat diperlukan agar lebih efektif. 

Menurut Milkovich dan Boudreau (1994: 65) dalam Tri Wahyuningsih 

(2003) kinerja (performance) adalah sebagai suatu tingkatan dimana karyawan 

memenuhi atau mencapai persyaratan kerja yang ditentukan. Kinerja 

merupakan catatan outcome yang dihasilkan dari suatu pekerjaan atau kegiatan 

tertentu selama satu periode waktu tertentu. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa kinerja karyawan adalah hasil kerja 

yang dicapai seseorang atau sekelompok orang, sesuai dengan wewenang atau 

tanggung jawab masing-masing karyawan selama periode waktu tertentu. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan, penelitian ini 

akan mengambil judul : “PENGARUH KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN (SURVEY PADA PT. WANGSA JATRA 

LESTARI PAJANG KARTASURA)”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

a.   Apakah kepemimpinan transformasional mempunyai pengaruh terhadap 

kinerja karyawan? 

b.   Apakah motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai masalah yang 

dihadapi perusahaan, maka dalam hal ini penulis membatasi penyajian 

masalah yang akan dibahas. Adapun permasalahan itu, hanya dikhususkan 

pada bidang manajemen personalia yang ada kaitannya dengan pengaruh 

kepemimpinan transformasional dan motivasi terhadap kinerja karyawan. 

 

D. Tujuan Penelitian  

Dalam penelitian ini tujuan yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

a. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan. 

b. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu : 
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a. Bagi Praktisi 

 Dapat memberikan masukan mengenai pengaruh kepemimpinan dan 

motivasi kerja terhadap kinerja karyawan, guna mewujudkan suatu 

perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran kepuasan 

bersamaan dengan tercapainya sasaran-sasaran organisasi. 

b. Bagi Kalangan Akademis 

 Dapat menjadi acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian 

selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. 

 

F. Sitematika Penulisan 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika yang baik, teratur dan 

terperinci. Demikian pula dalam skripsi ini, penulis berusaha mencantumkan 

secara urut dari bab ke bab tentang sistematikanya. Adapun sistematika skripsi 

yang penulis lakukan adalah sebagai berikut : 

      BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang pengertian kepemimpinan transformasional, 

pengertian motivasi, kinerja karyawan, hubungan kepemimpinan 

transformasional dan motivasi terhadap kinerja karyawan, tinjauan 
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terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan 

sebelumnya, pengembangan hipotesis. 

BAB III     METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang kerangka teoritis, populasi, sampel dan 

metode pengambilan sampel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel-variabel penelitian, definisi 

operasional variabel, instrumen penelitian, metode analisis data. 

 BAB IV     ANALISIS DATA dan PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum subyek penelitian, hasil 

analisis data dan pembahasannya. 

BAB V      PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian pembahasan 

penelitian yang dilakukan, keterbatasan atau kendala-kendala 

dalam penelitian serta saran-saran yang perlu untuk disampaikan 

baik untuk subyek penelitian maupun bagi penelitian selanjutnya. 
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