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PENDAHULUAN 

 
 
 

A. Latar Belakang Masalah 
 

Aktivitas individu dalam perusahaan tidak dapat dipisahkan dari keterlibatan 

kerja, keterlibatan kerja sebagai salah satu perwujudan aktivitas karyawan dalam 

perusahaan, baik fisik maupun mental. Perusahaan dalam melaksanakan segala 

aktivitasnya akan lebih berhasil bilamana dapat meningkatkan keterlibatan kerja 

karyawannya. Keterlibatan  merupakan salah satu cara untuk meningkatkan motivasi 

yang mempunyai ciri khas. Hal ini disebabkan bahwa keterlibatan  lebih ditekankan 

pada aspek psikologis dari pada segi materi, dimana dalam melibatkan seseorang 

didalamnya, maka orang tersebut akan ikut bertanggung jawab pada kemajuan 

perusahaan. Keterlibatan kerja menurut Muafi (2000) adalah keterlibatan mental dan 

emosional orang-orang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk 

memberikan kontribusi kepada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab 

pencapai tujuan tersebut. Oleh karena itu untuk dapat bersaing dengan perusahaan 

lain, dibutuhkan suatu pengelolaan atau manajemen sumber daya manusia yang 

optimal dalam perusahaan. Perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi 

mencapai keunggulan bersaing melalui manusia telah membuktikan bahwa dengan 

tenaga kerja yang mempunyai keterlibatan kerja tinggi mampu mengungguli 

perusahaan-perusahaan yang menggunakan strategi bersaing yang lain. 



 

 Penelitian berkaitan dengan keterlibatan kerja pernah dilakukan oleh French 

(Muafi, 2000) yang berkesimpulan bahwa keterlibatan kerja dapat meningkatkan 

prestasi dan kepuasan kerja karyawan. Rofi’ah (2001) dalam penelitiannya juga 

menyatakan bahwa keterlibatan kerja berperan untuk meningkatkan prestasi kerja 

karyawan. Hasil penelitian tersebut berarti bahwa keterlibatan kerja dapat dijadikan 

sebagai prediktor untuk memperdiksikan prestasi dan kepuasan kerja karyawan.  

Keterlibatan kerja merupakan perilaku kerja yang menarik untuk diteliti 

mengingat peranannya yang penting, terutama penelitian – penelitian yang ditujukan 

untuk mengetahui faktor – faktor atau ubahan – ubahan yang mempengaruhi atau 

yang berhubungan dengan keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja dipengaruhi oleh 

banyak aspek yang dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok besar yaitu 

karakteristik pribadi (usia, pendidikan, masa kerja), karakteristik situasional 

(lingkungan kerja, kepemimpinan, rekan kerja, pekerjaannya sendiri) dan 

karakteristik hasil kerja (kepuasan kerja). Pengupayaan keterlibatan kerja karyawan 

yang tinggi menjadi hal yang menarik dan penting dilakukan oleh pihak–pihak yang 

berkompeten. Menurut Muafi (2000) karyawan yang memiliki keterlibatan  terhadap 

pekerjaannya akan sangat dipengaruhi oleh seluruh situasi kerjanya, baik pekerjaan 

itu sendiri, teman sekerja maupun perusahaan dimana karyawan itu bekerja. Kondisi 

tersebut disebabkan oleh penerimaan pekerjaan sebagai suatu bagian penting bahwa 

pekerjaannya adalah tempat untuk memenuhi kebutuhan– kebutuhannya yang penting 

misalnya kebutuhan harga diri.  



 

Keterlibatan kerja merupakan suatu hal yang penting karena dapat 

memperkuat dan meningkatkan kerjasama antara individu, serta meningkatkan 

efektifitas kerja dan juga merupakan rangkaian pengalaman peran yang apabila diurut 

dengan tepat menuju pada tingkat tanggung jawab, status, kekuasaan dan ganjaran.  

Namun untuk mencapai keterlibatan kerja tertentu bukanlah suatu hal yang 

sederhana. Keterlibatan kerja seringkali dapat dipengaruhi gaya kepemimpinan yang 

diterapkan oleh atasan  di perusahaan 

 Peran kepemimpinan sangat diperlukan bagi dalam menstimulasi keterlibatan 

kerja karyawan.  Menurut Suwandi (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 kepempimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain. 

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

kepemimpinan transformasional dan keefektifan kepemimpinan, kinerja bawahan, 

kepuasan bawahan usaha bawahan dan komitmen bawahan. Hasil riset tersebut 

menyatakan bahwa kepemimpinan kepemimpinan transformasional efektif pada saat 

kinerja kelompok meningkat dibandingkan pada saat kinerja individual meningkat.  

Salah satu gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan 

transformasional  karena pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini akan mendorong 



 

kemampuan mengambil keputusan dari para bawahannya. Konsep kepemimpinan 

transformasional pertama kali dikemukakan oleh Burns. Burns (Jewell dan Siegall, 

1998) mengemukakan kepemimpinan transformasional merupakan suatu proses 

dimana pemimpin dan anggotanya saling mendorong meningkatkan motivasi yang 

lebih tinggi. Pemimpin berusaha meningkatkan kesadaran anggotanya dengan 

menggunakan daya tarik nilai, moralitas dan idealisme yang lebih tinggi seperti 

kebebasan, keadilan, keseimbangan, kedamaian dan kemanusiaan, tidak berdasarkan 

emosi seperti ketakutan, kecemburuan, dan kebencian. 

Pemimpin yang menggunakan gaya kepemimpinan transformasional akan 

mencari berbagai pendapat dan pemikiran dari para bawahan mengenai keputusan 

yang akan diambil. Ia akan secara serius mendengarkan dan menilai pikiran-pikiran 

para bawahannya dan menerima sumbangan pikiran mereka, sejauh pemikiran 

tersebut dapat dilaksanakan. Para bawahan juga didorong untuk meningkatkan 

kemampuan mengendalian diri dan menerima tanggungjawab lebih besar. 

Keterlibatan  karyawan dalam pengambilan keputusan akan mempunyai dampak pada 

peningkatan hubungan manager dengan bawahan, pencapaian kepuasan kerja serta 

peningkatan keterlibatan kerja karyawan. 

Beberapa fenomena yang berkaitan dengan keterlibatan kerja seperti 

dikemukakan oleh Sofyan (Jawapos, 2002) tentang merosotnya keterlibatan kerja 

pegawai negeri di Pemda Blitar, bahwa belum terbiasanya staf dengan pegawai di lini 

bawah bekerja tanpa instruksi atasannya, menjadikan kinerja di beberapa unit  

kerja lumpuh, kasus tersebut terjadi di kota Blitar, saat terjadi mutasi terhadap 221 



 

pegawai di lingkungan Pemkot yang tidak dipatuhi, banyak pegawai tidak mau 

pindah dan bekerja di kantor baru. 

Kasus menurunnya keterlibatan kerja juga pernah terjadi di Temanggung 

2004-2005, dimana hampir 75% karyawan atau pegawai di lingkungan kabupaten 

Temanggung enggan melakukan aktivitas atau berpartisipasi aktif dalam pekerjaan 

yang sebenarnya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini dipicu kepemimpinan bupati 

temanggung yang cenderung otoriter dan tidak sesuai dengan keinginan para 

bawahan maupun staf bawahannya, demikian menurut  Susanto (Jawapos, 2004). 

Keterlibatan kerja dalam skala nasional juga terjadi di kalangan anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat. Tradisi mangkir kerja anggota DPR semakin 

memprihatinkan. Menurut Batoegana (Google.com 2006) 50 persen sampai 80 persen 

anggota dewan sering mangkir. Dalam rapat anggota banyak anggota yang hanya titip 

tanda tangan. Fenomena tersebut merupakan gambaran kecil dari gersangnya 

kedisiplinan dan rendahnya rasa akuntabilitas para wakil rakyat kepada konstituen. 

Fenomena dalam dunia industri dan organisasi yang sering terlihat dewasa ini 

adalah banyaknya kasus-kasus pekerjaan baik itu yang berkaitan dengan pekerja atau 

buruh perusahaan maupun berkaitan dengan manajemen perusahaan secara 

keseluruhan. yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh pimpinan maupun 

karyawan itu sendiri. Secara umum rendahnya keterlibatan kerja karyawan banyak 

memberikan kerugian – kerugian kepada perusahaan sendiri seperti tingginya tingkat 

turn over dan absensi serta rendahnya kegairahan kerja. Semua gejala ini akan 

menghambat tercapainya tujuan perusahaan yang secara perlahan bahkan dapat 



 

menghancurkan tujuan perusahaan. Suatu permasalahan akan timbul bila lingkungan 

perusahaan yang dirasakan oleh pegawai tidak sesuai dengan yang diinginkan, baik 

yang menyangkut kebutuhan tujuan ataupun harapan-harapannya. Oleh karena itu 

bagaimanakah peran gaya kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja 

pada karyawan perlu dikupas lebih dalam lagi. 

Keterlibatan kerja dalam penelitian ini ditinjau dari kepemimpinan  

transformasional, karena pemimpin dengan gaya kepemimpinan ini akan mendorong 

kemampuan mengambil keputusan dari para bawahannya, mencari berbagai pendapat 

dan pemikiran dari para bawahan mengenai keputusan yang akan diambil. Bekerja 

secara serius, mendengarkan dan menilai pikiran-pikiran para bawahannya dan 

menerima sumbangan pikiran mereka, sejauh pemikiran tersebut dapat dilaksanakan. 

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

Apakah ada  hubungan antara persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional  dengan keterlibatan kerja ? Mengacu dari rumusan masalah tersebut 

peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Hubungan antara 

Persepsi terhadap Gaya Kepemimpinan Transformasional  dengan Keterlibatan kerja .  

 

B. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini antara lain: 

1. Untuk mengetahui hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional  dengan keterlibatan kerja.   



 

2. Untuk mengetahui seberapa besar sumbangan atau pengaruh persepsi terhadap 

gaya kepemimpinan transformasional terhadap keterlibatan kerja  

3. Untuk mengetahui kondisi keterlibatan kerja.  

4. Untuk mengetahui kondisi persepsi karyawan terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional. 

C. Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

1.  Bagi pimpinan perusahaan PT. Quantum Kemasindo Indah Tangerang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi 

mengenai keterkaitan antara peran persepsi karyawan terhadap gaya 

kepemimpinan transformasional dengan keterlibatan kerja karyawan, sehingga 

dapat dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang 

dapat meningkatkan keterlibatan kerja  karyawan. 

2.  Bagi karyawan PT. Quantum Kemasindo Indah Tangerang 

Hasil penelitian ini memberikan gambaran mengenai keterkaitan antara persepsi 

karyawan terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan keterlibatan 

kerja  karyawan sehingga mampu memahami bagaimana gaya kepemimpinan 

yang diterapkan di perusahaan sebagai upaya peningkatan keterlibatan kerja. 

3. Bagi ilmuwan psikologi 

Memberikan informasi dan gambaran yang lebih luas kepada ilmuwan psikologi 

industri dan organisasi khususnya tentang hubungan antara persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan transformasional  dengan keterlibatan kerja.   



 

4. Bagi pemerintah Khususnya Departemen Tenaga Kerja Tangerang 

Bagi pemerintah khususnya Departemen Tenaga Kerja hasil penelitian ini 

diharapkan memberikan sumbangan informasi mengenai hubungan antara 

persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan keterlibatan kerja 

sehingga pemerintah diharapkan turut memberikan solusi yang tepat jika ada 

permasalahan yang terjadi antara karyawan dengan pimpinan perusahaan. 

5. Bagi peneliti selanjutnya 

Memberikan perluasan cakrawala pada ilmu pengetahuan, khususnya pada 

disiplin ilmu psikologi industri tentang hubungan antara persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan transformasional  dengan keterlibatan kerja. sehingga dapat 

dipakai sebagai kajian untuk menyempurnakan penelitian selanjutnya. 

 


