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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Transformational leadership merupakan salah satu diantara sekian model 

leadership yang menurut Tracey dan Hinkin (1998) adalah sebagai sebuah proses 

untuk meningkatkan kinerja para pemimpin dan karyawannya ke tingkat moralitas dan 

motivasi yang lebih tinggi. Transformational leadership adalah pemimpin yang 

menginspirasi para pengikutnya untuk mengesampingkan kepentingan pribadi demi 

kebaikan organisasi dan transformational leadership mempunyai pengaruh yang luar 

biasa pada diri para pengikutnya. Peranan dari transformational leadership adalah 

untuk mempengaruhi karyawan untuk bekerja secara serius guna mencapai tujuan 

organisasi (Robbins, 2002:163). Pemimpin sangatlah berpengaruh terhadap 

peningkatan kinerja karyawan, baik dalam hal memberikan teladan, memberikan 

dorongan, semangat dan pengaruh positif terhadap karyawan. Seorang pemimpin yang 

dapat memberikan dorongan, semangat, contoh dan kepercayaan terhadap 

karyawannya akan memberikan pengaruh yang baik pula pada kinerja karyawan. 

Sosok seorang pemimpin yang handal dan dapat memberikan keteladanan yang baik 

sangat diperlukan bagi sebuah institusi. 

Direktorat Jenderal Pajak merupakan institusi dengan tingkat rolling pegawai 

atau mutasi yang cukup tinggi, minimal 2 (dua) tahun seorang pegawai harus sudah 

bersiap-siap untuk mutasi, baik di lini pelaksana maupun dari lini pimpinan. Dengan 

seringnya pergantian sosok pimpinan, maka sangat mempengaruhi ritme kinerja 

karyawannya. Berbagai tipe gaya kepemimpinan yang tepat terhadap suatu organisasi 

sangatlah berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Kualitas dari seorang pemimpin 

seringkali dianggap sebagai faktor terpenting dalam menentukan keberhasilan atau 

kegagalan suatu organisasi. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif maka 

seorang Kepala Kantor harus dapat mempengaruhi seluruh karyawan yang 

dipimpinnya melalui cara-cara yang positif untuk mencapai tujuan dan target 

organisasi. Mannheim dan Halamish (2008) mengemukakan bahwa diantara tiga gaya 

kepemimpinan yang hierarkis terstruktur dari Bass dan Avolio, pemimpin yang 

optimal adalah orang yang menunjukkan sebagian besar gaya transformational 

leadership. Transformational leadership sesuai dengan lingkungan yang dinamis, 
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transformational leadership dianggap lebih efektif dalam situasi dan budaya apapun. 

Diperlukan sosok pemimpin yang tepat yang dapat menunjang tercapainya tujuan 

Direktorat Jenderal Pajak khususnya Kantor Pelayanan Pajak untuk mencapai target 

penerimaan pajak. 

Pajak sebagai penyumbang terbesar dalam Anggaran Penerimaan Belanja 

Negara (APBN) harus dihimpun sebanyak-banyaknya oleh Negara dalam hal ini 

Direktorat Jenderal Pajak. Sesuai Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Keputusan 

Menteri Keuangan KMK Nomor 94/KMK.01/1994 pasal 1 Tugas dari Direktorat 

Jenderal Pajak adalah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di 

bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai dengan kebijaksanaan yang 

ditetapkan oleh Menteri dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Oleh karena itu penerimaan pajak di Indonesia harus dioptimalkan, hal ini merupakan 

tugas dari Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan optimalisasi penerimaan Negara 

dari sektor pajak. Perkembangan dunia bisnis serta usaha dan lingkungan menuntut 

Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu memperbaiki dan menyempurnakan pelayanan 

kepada Wajib Pajak dari berbagai segi.  

Direktorat Jenderal Pajak merupakan instansi pemerintah yang bertugas untuk 

mengintegrasikan dan mensinergikan semua sumber daya yang ada dalam mencapai 

tujuan dan sasaran dari program-program yang selaras dengan tujuan Direktorat 

Jendral Pajak yaitu: peningkatan pelayanan perpajakan; peningkatan kepatuhan Wajib 

Pajak melalui kerja sama di semua lini karyawan baik dari pimpinan, pelaksana, atau 

strategi-strategi kerja yang harus diterapkan yang pada akhirnya akan membuat 

Direktorat Jendral Pajak  khususnya Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Karanganyar memenuhi target pajak yang diamanahkan. 

Sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini karyawan merupakan salah satu 

aset penting organisasi yang dapat menggerakkan sumber daya lainnya. Dewasa ini, 

banyak organisasi yang telah menyadari pentingnya memelihara karyawan. Karyawan 

memiliki sumbangan yang sangat besar dalam menentukan keberhasilam perusahaan 

sehingga timbul tuntutan adanya peranan karyawan yang dituntut melakukan hal yang 

lebih dari sekedar tugas yang biasa yang di amanatkan sesuai Standart Operating 

Prosedure (SOP). Seperti kita ketahui bahwa Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama 

Karanganyar adalah sebuah organisasi yang memberikan pelayanan kepada Wajib 

Pajak tentang pengetahuan dan pelayanan perpajakan¸serta menghimpun dana pajak 
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dari Wajib Pajak sehingga dituntut untuk pemberian pelayanan prima terhadap Wajib 

Pajak. 

Semakin banyaknya tuntutan dan target yang menjadi beban Direktorat 

Jenderal Pajak seperti sekarang ini, sangat dituntut fleksibilitas karyawannya, seperti 

membantu tugas karyawan lain dalam tim, memajukan diri untuk melakukan 

pekerjaan ekstra, menghindari konflik, menghormati semangat dan isi peraturan serta 

dapat mentolelir kerugian dan gangguan terkait dengan pekerjaan yang terjadi. Kita 

sebagai pegawai Direktorat Jenderal Pajak seringkali dituntut untuk mengerjakan 

pekerjaan-pekerjaan diluar dari SOP dan IKU (Indikator Kinerja Unit) yang telah 

ditetapkan dari kantor, misalnya seorang Account Representative selain mempunyai 

tugas pokok untuk melayani dan memberikan bimbingan terhadap Wajib Pajak di 

wilayah kerjanya juga harus membantu melaksanakan tugas-tugas lain diluar SOPnya 

sepeeti ikut mensukseskan penerimaan SPT Tahunan, pencapaian target e-filling, dan 

ikut serta membantu pekerjaan-pekerjaan lain yang menjadi IKU kantor untuk 

menjunjang tercapainya penerimaan. Usaha-usaha yang dilakukan karyawan untuk 

melakukan pekerjaan ekstra adalah konsep dari Organizational Citizenship Behavior 

(OCB). 

OCB lebih berkaitan dengan manifestasi seorang karyawan sebagai makhluk 

sosial. OCB juga merupakan suatu kegiatan sukarela yang dilakukan karyawan untuk 

mendukung fungsi organisasi sehingga perilaku ini lebih bersifat altruistik (menolong) 

yang diekspresikan dalam segala bentuk tindakan karyawan yang menunjukkan sikap 

tidak mementingkan diri sendiri. Untuk dapat meningkatkan OCB karyawan maka 

sangat penting bagi organisasi untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan 

timbulnya atau hal apa yang bisa meningkatkan OCB, diantaranya adalah kepuasan 

kerja. 

Pada dasarnya bahwa seorang karyawan dalam bekerja akan merasa nyaman 

dan tinggi kesetiaannya pada organisasi apabila dalam pekerjaannya merasakan 

kepuasan sesuai dengan apa yang diinginkan. Kepuasan kerja akan didapat apabila ada 

kesesuaian antara harapan dengan kenyataan yang ditemui di tempat kerja. Aishanti 

(2005) mengemukakan bahwa individu yang puas akan pekerjaanya akan terdorong 

untuk melakukan hal atau pekerjaan dengan lebih baik. Seseorang dengan tingkat 

kepuasan yang tinggi akan menunjukkkan sikap yang positif terhadap organisasinya, 
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membantu individu lain dan melakukan jauh melebihi harapan normal dari pekerjaan 

mereka. 

Agar karyawan memiliki perilaku ekstra peran atau OCB maka diperlukan 

keefektifan peran dari seorang pemimpin, dalam hal ini adalah Kepala Kantor. 

Berdasarkan penjelasan diatas dan adanya keterkaitan antara Transformational 

leadership, OCB dan kepuasan kerja maka penulis akan mengambil penelitian 

tentang“ Analisis Pengaruh Transformational Leadership terhadap Organizational 

Citizenship Behavior dengan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening. (KPP 

Pratama Karanganyar).” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka 

pada penelitian ini, peneliti akan merumuskan masalah sebagi berikut : 

1. Apakah transformational leadership berpengaruh terhadap kepuasan kerja? 

2. Apakah transformational leadership berpengaruh terhadap organizational 

citizenship behavior? 

3. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap organizational citizenship behavior? 

4. Apakah kepuasan kerja memediasi antara pengaruh transformational leadership 

dengan organizational citizenship behavior? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan tersebut, maka tujuan penelitian adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh transformational leadership terhadap kepuasan kerja. 

2. Untuk menganalisis pengaruh transformational leadership terhadap organizational 

citizenship behavior. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap organizational citizenship 

behavior 

4. Untuk menganalisis kepuasan kerja bisa memediasi antara transformational 

leadership dengan organizational citizenship behavior. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan kontribusi dalam 

mengembangkan teori-teori mengenai transformational leadership, Organizational 

Citizenship Behavior dan kepuasan kerja. Sehingga nantinya dapat memberikan 
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sumbangan pemikiran yang bermanfaat dan menjadi referensi untuk penelitian-

penelitian berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan informasi tambahan bagi pihak-pihak 

yang berkepentingan tentang kinerja Direktorat Jenderal Pajak, khususnya bagi 

KPP Pratama Karanganyar untuk bisa meningkatkan Organizational Citizenship 

Behavior yang menunjang kinerja organisasi guna pencapai target penerimaan. 


