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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

       Sumber daya manusia (SDM) adalah salah satu faktor yang sangat 

penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi 

maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan 

perkembanan perusahaan. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang 

dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak untuk mencapai tujuan 

organisasi itu (Nugroho dkk, 2016).  Semua perusahaan pasti memerlukan 

manajemen yang berkaitan dengan usaha mencapai tujuan tertentu bagi 

perusahaan tersebut. Berhasil atau tidaknya suatu organisasi dalam mencapai 

tujuannya tergantung oleh keberhasilan dari individu organisasi dan 

pemimpin di dalam organisasi itu sendiri. Kepemimpinan merupakan tulang 

punggung pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan yang baik 

akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi. Jika seorang pemimpin berusaha 

untuk mempengaruhi perilaku orang lain, maka orang tersebut perlu 

memikirkan gaya kepemimpinan (Gita dan Ahyar, 2016). 

       Berbagai cara meningkatkan kinerja pegawai dalam suatu organisasi 

diantaranya dengan memotivasi kerja pegawai melalui kepemimpinan, 

budaya organisasi dan membentuk suatu komitmen organisasi yang sesuai 

dengan harapan pegawai. Disamping itu kemampuan pemimpin dalam 

menggerakkan dan memberdayakan pegawai akan mempengaruhi kinerja 

pegawai. Perilaku pemimpin memiliki dampak signifikan terhadap sikap, 
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perilaku dan kinerja pegawai. Efektivitas pemimpin dipengaruhi karakteristik 

bawahannya dan terkait dengan proses komunikasi yang terjadi antara 

pemimpin dan bawahan. Pimpinan dikatakan tidak berhasil apabila tidak 

dapat memotivasi, menggerakkan dan memuaskan pegawai pada suatu 

pekerjaan dan lingkungan tertentu (Yunanto dan Mulyanto, 2014). Oleh 

karena itu, gaya kepemimpinan secara langsung dapat mempengaruhi kinerja 

karyawan itu sendiri. Ketika gaya kepemimpinan dibangun dan diperkuat 

oleh komitmen organisasi, maka kinerja karyawan diyakini dapat 

diwujudkan, dengan kata lain bahwa komitmen organisasi mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan. Untuk meningkatkan komitmen 

organisasional dalam mencapai kinerja yang maksimal selain memperhatikan 

gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh seorang pemimpin, perlu juga 

melihat faktor motivasi yang diberikan kepada pegawai, karena komitmen 

pegawai untuk terus bekerja menjadi bagian dari suatu organisasi akan 

meningkat apabila didukung adanya motivasi yang tinggi dari pegawai yang 

terkait dengan pekerjaannya (Arizona dkk, 2013). 

       Di dalam sebuah organisasi, komitmen memiliki peranan penting bagi 

perusahaan dalam proses operasional (Suseno dan Sugiyanto, 2010). Selain 

itu, komitmen juga mempunyai peranan penting bagi individu anggota suatu 

perusahaan untuk membangun kerjasama, memupuk semangat kerja, dan 

menciptakan loyalitas pada perusahaan. Steers & Porter (dalam Suseno dan 

Sugiyanto, 2010) menyatakan bahwa komitmen yang tinggi terhadap 

perusahaan akan membawa dampak positif bagi perusahaan. Dengan 
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komitmen yang tinggi maka karyawan akan lebih betah dalam bekerja, setia, 

ikut berpartisipasi penuh dalam pencapaian tujuan perusahaan. Ciri seorang 

karyawan yang memiliki komitmen tinggi terhadap perusahaan adalah 

kesediaan karyawan dalam bekerja keras untuk perusahaan, adanya keyakinan 

yang kuat dan penerimaan tujuan dan nilai‐nilai perusahaan serta adanya 

keinginan pada diri karyawan untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

perusahaan. Keadaan inilah yang selalu diinginkan oleh perusahaan. Namun, 

apabila komitmen karyawan dalam perusahaan tersebut rendah maka akan 

merugikan perusahaan. Para karyawan tidak bekerja dengan serius sehingga 

prestasi karyawan akan turun. Masalah yang terjadi dalam endahnya 

komitmen karyawan dalam suatu organisasi tidak terlepas juga dari peran 

pemimpin. Dalam organisasi kepemimpinan merupakan hal yang sangat vital, 

karena peran pemimpin adalah sebagai penggerak di dalam sebuah organisasi. 

       Faktor lain keberhasilan dalam perusahaan adalah motivasi. Karyawan 

yang memiliki motivasi kerja  tinggi akan memiliki semangat kerja, hasrat, 

keinginan, dan energi yang besar dalam dirinya untuk melaksanakan tugas 

seoptimal mungkin. Menilai dan memahami karyawan tidak cukup dengan 

melihat perilaku atau tindakannya, namun perlu mencermati motivasi yang 

menjadi daya penggerak perilaku. Novitasari dan Budhi (2016) mengatakan 

Motivasi kerja pegawai dalam suatu organisasi dapat dianggap sederhana dan 

dapat pula menjadi masalah yang kompleks, karena pada dasarnya manusia 

mudah untuk dimotivasi dengan memberikan apa yang menjadi keinginannya 

Menurut pendapat Steers & Porter (dalam Suseno dan Sugiyanto, 2010) 
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motivasi kerja karyawan yang tinggi akan membawa dampak yang positif 

bagi perusahaan dan akan mempengaruhi terciptanya komitmen organisasi.  

              Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian diatas, maka 

dilakukan penelitian dengan judul “PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN DAN KOMITMEN TERHADAP KINERJA 

KARYAWAN DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL 

MODERASI” 

 

B. Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, pokok masalah 

yang akan diuji dalam penelitian ini, dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan ? 

2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan ? 

3. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan ? 

4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

dengan motivasi sebagai variabel moderasi ? 

5. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

dengan motivasi sebagai variabel moderasi ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

       Tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 



5 
 

1. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan ? 

2. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan ? 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan ? 

4. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

karyawan dengan motivasi sebagai variabel moderasi ? 

5. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan dengan motivasi sebagai variabel moderasi ? 

 

D. Manfaat Penelitian 

      Manfaat penelitian yang akan diperoleh dari penelitian adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi pihak perusahaan  

       Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran 

dan informasi yang bermanfaat  

2. Bagi pihak akademisi  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran            

serta pengaplikasian ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan 

dengan Manajemen Sumber Daya Manusia  

3. Bagi pihak lain  

       Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau 

untuk pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya. 
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E. Sistematika Penulisan Skripsi 

       Sistematika penulisan skripsi ini disajikan dalam lima bab yaitu bab 

pertama pendahuluan, bab kedua tinjauan pustaka, bab ketiga metode 

penelitian, bab keempat hasil penelitian dan pembahasan, dan bab kelima 

adalah kesimpulan. 

BAB I PENDAHULUAN 

       Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan 

skripsi. 

       BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini diuraikan tentang pengaruh gaya kepemimpinan dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan dengan motivasi 

sebagai variabel moderasi, kerangka pemikiran, penelitian 

terdahulu dan hipotesis. 

       BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini diuraikan tentang jenis penelitian, definisi operasional dan 

pengukuran variabel, data dan sumber data, metode pengumpulan 

data, desain pengambilan sampel, serta metode analisis data. 

       BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang deskripsi data, uji instrumen penelitian 

(terdiri dari hasil uji validitas dan hasil uji reliabilitas), uji asumsi 
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klasik (terdiri dari hasil uji normalitas, hasil uji multikolinieritas, 

dan hasil uji heteroskedastisitas), pengujian hipotesis (terdiri dari 

regresi linier berganda, hasil uji t dan uji F), serta pengujian 

koefisien determinasi. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan yang 

telah dilakukan sebelumnya serta saran kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


