
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar  Belakang Penelitian 

Organisasi dapat menjadi sebuah artian dimana suatu pengaturan orang-

orang yang secara sengaja guna mencapai suatu tujuan tertentu. Sebagai 

contohnya adalah bank dimana tempat orang-orang yang disebut nasabah 

menabung atapun melakukan berbagai macam aktivitas transaksi keuangan, 

merupakan salah satu bentuk dari organisasi yang dapat kita semua temukan 

dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Undang-Undang No.7 tahun 1992, bank 

adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk 

simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat 

banyak. Di dalam mencapai suatu tujuan organisasi, organisasi harus mampu 

mengelola sumber daya manusia dengan memperhatikan dan memberi 

kesempatan karyawan untuk memperoleh kepemimpinan yang tepat untuk 

memimpin sumber daya manusia perusahaan dan kompensasi yang sesuai 

dengan apa yang telah mereka kerjakan, hingga akhirnya mereka merasa puas. 

Hingga sumber daya manusia merasa puas diharap imbal balik berupa loyalitas 

diri. Loyalitas karyawan juga merupakan suatu aspek penting dimana 

perusahaan harus memperhatikannya, hal tersebut disebabkan dengan adanya 

loyalitas kerja maka seroang  karyawan memiliki suatu rasa empati terhadap 



 

 

perusahaan tempat dia bekerja. Rendahnya loyalitas kerja karyawan pada 

perusahaan akan menimbulkan sikap yang bertentangan dengan tujuan 

perusahaan, seperti tidak adanya semangat kerja aryawan, kepuasan kerja yang 

menurun.  

Pentingnya sebuah loyalitas dari seorang karyawan yang merupakan sumber 

daya manusia di perusahaan, berguna untuk pembelaan terhadap perusahaan 

dari tindakan yang merugikan perusahaan karena hal tersebut menunjukan 

bahwa karyawan berpartisipasi aktif terhadap perusahaan (Hasibuan, 

117:2010). Berdasarkan hasil pengamatan masih banyak karyawan yang kurang 

memiliki respek terhadap perusahaan mereka bekerja, ketika orang lain 

beranggapan kurang menyenagkan terhadap perusahaan mereka mengabdi dan 

mereka nampak tidak membela. Begitu pentingnya sebuah loyalitas karyawan 

ini, sehingga tidak salah bila inti pengelolaan sumber daya manusia adalah 

bagaimana mengelola loyalitas sumber daya manusia itu sendiri. Mengelola 

manusia dalam konteks organisasi berarti mengelola manusia agar dapat 

menghasilkan loyalitas yang optimal bagi organisasi. Oleh karenanya loyalitas 

karyawan ini perlu dikelola secara baik untuk mencapai kebaikan organisasi. 

Selanjutnya adalah kepemimpinan yang baik, yaitu sebuah cara memimpin 

atau bentuk kepemimpinan yang mampu dengan memanfaatkan atau 

menggerakkan sumber-sumber yang tersedia, salah satunya adalah sumber daya 

manusia agar tetap loyal, untuk meningkatkan kinerjanya diperlukan 

kepemimpinan yang baik. Kepemimpin transformasional memiliki visi, 



 

 

keahlian retorika, dan pengelolaan kesan yang baik dan menggunakannya untuk 

mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya, sehingga 

mendorong tergugahnya emosi pengikut serta kesediaan mereka untuk bekerja 

mewujudkan visi sang pemimpin hal tersebut dikemukakan oleh Hughes 

(243:2012). Santo “menyatakan, bahwa dia merasa pemimpin mereka kurang 

untuk dapat dijadikan panutan dan ditambah dia merasa bahwa pimpinan 

memiliki kepribadian yang monoton hingga dianggap kurang cukup untuk 

menjadi suatu perubahan”. Sehingga kepemimpinan mempunyai peranan 

sebagai kekuatan yang mampu mendorong, memotivasi dan 

mengkoordinasikan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Kompensasi karyawan memiliki dua kamponen utama pembayaan langsung 

dalam bentuk upah, gaji, insentif, komisi, bonus dan pembayaan tidak langsung 

dalam bentuk tunjangan keuangan seperti asuransi dan liburan yang dibayar 

oleh perusahaan (Dessler, 56:2015). Besar kompensasi yang diterima karyawan 

dirasa cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kompensasi yang 

diterima oleh setiap karyawan diyakini akan memberikan loyalitas kerja 

karyawan, mengurangi kemangkiran dan menarik pencari kerja yang 

berkualitas ke dalam perusahaan. Oleh karena itu kompensasi digunakan 

sebagai dorongan terhadap perilaku dan profesi. 

Kepuasan kerja dalam pembahasan ini digunakan sebagai variabel 

intervening dengan tujuan setelah karyawan mendapatkan kepemimpinan yang 



 

 

baik dan kompensasi yang sesuai apakah mereka merasa memndapat suatu 

kepuasan kerja untuk menjadikannya sebuah loyalitas. 

Hasil dari persepsi seorang karyawan mengenai seberapa baik pekerjaan 

mereka memberikan hal dinilai penting untuk perusahaan merupakan definisi 

dari kepuasan kerja (Luthans, 98:2012). 

Penelitian ini loyalitas seorang karyawan terhadap perusahaan menjadi 

variabel yang di pengaruhi oleh variabel lain. Juga kepuasan kerja karyawan 

menjadi variabel yang mampu mempengaruhi dan juga di pengaruhi. 

Sedangkan kepemimpinan transformasional dan kompensasi menjadi variabel 

yang mempengaruhi. 

Beberapa penelitian terdahulu yang memiliki variabel sama, dan digunakan 

untuk mendukung penelitian ini menurut penelitian terdahulu terdapat berbagai 

macam hasil penelitian terdapat hasil yang memiliki pengaruh signifikan namun 

terdapat juga hasil yang berpengaruh tidak signifikan. 

Kepemimpinan transformasional pengaruhnya terhadap loyalitas menurut 

hasil penelitian terdahulu yang memiliki hasil berpengaruh signifikan, 

merupakan hasil penelitian dari Chasyanah Lukianingtyas, Budi Nurhardjo, 

Susanti Prasetyaningtyas (2015). Sedangkan menurut Tri Haryani Nur Liyana, 

Sutopo Patria Jati, Dodik Tugasworo Pramukarso (2020) menyatakan bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas 

seorang karyawan. 



 

 

Hasil penelitian Filda Adisti, Mochammad Al Musadieq (2017) menyatakan 

bahwa kompensasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap loyalitas. Hasil 

penelitian berbeda dari Filian Mufcha, Isharijadi, Anggita Langgeng Wijaya 

(2017) dimana hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa kompensasi 

berpengaruh tidak signifikan terhadap loyalitas karyawan. 

Selanjutnya adalah kepemimpinan transformasional terhadap kepuasan kerja 

seorang karyawan dimana hasil dari Melati Puspita Ratnakusumah (2018). 

Disisi lain dari B. Maptuhah Rahmi (2014) tmemiliki hasil dimana 

kepemimpinan transformasional berpengaruh tidak signifikan terhadap 

kepuasan kerja. 

Kemudian penelitian Rocky Potale, Yantje Uhing (2015) yang menyatakan 

kompensasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan. Pada 

penelitian lain menunjukan hasil yang berbeda yakni dimana kompensasi tidak 

berpengaruh pada kepuasan dan hasil tersebut merupakan Anggoro Febrianto 

(2016).  

Elfira Maya Adiba (2018) penelitian mereka memiliki hasil positif dan 

signifikan pengaruhnya antara kepuasan dengan loyalitas. Akan tetapi dalam 

penelitian lain menunujukan bahwa kepuasan tidak berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan seperti hasil penelitian Ahmad Ritaudin (2016). 

Dari uraian dan latar belakang yang sudah dijelaskan seperti diatas, maka 

Penulis mengambil penelitian di Bank Jateng Capem Kudus dengan judul 

"ANALISIS PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL 



 

 

DAN KOMPENSASI TERHADAP LOYALITAS KARYAWAN DENGAN 

KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING (Studi 

Kasus Bank Jateng)" 

 

1.2. Batasan Masalah dan Perumusan Masalah 

Masalah yang ditemukan dari penelitian yakni kurangnya bentuk loyalitas dari 

seorang karyawan kepada perusahaan/ organisasi dimana tempat mereka 

bekerja. Loyalitas seorang karyawan juga penting demi keberlangsungan 

sebuah perusahaan/ organisasi baik itu untuk menjaga citra sebuah perusahaan 

maupun kinerja karyawan yang akan diberikannya kepada perusahaan/ 

organisasi. Maka di berikannya kompensasi yang sesuai dengan tingkat 

pekerjaan setiap karyawan dan kepemimpinan transformasional yang membuat 

yang mampu menginspirasi setiap bawahan, dimana tujuan lain setiap 

karyawan timbul rasa kepuasan dalam bekerja dan muncul rasa loyal terhadap 

perusahaan/ organisasi dimana mereka bekerja. 

1.2.1. Batasan Masalah 

Batasan masalah ini disusun agar peneliti cukup luas dalam penelitian dan 

jelas batasannya. Batasan dalam penelitian ini adalah: 

Penelitian ini fokus pada karyawan di Bank Jateng Cabang Kudus dan 

Jepara. Variabel yang dikaji dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengaruh kepemimpinan transformasional, kompensasi dan kepuasan kerja 

terhadap loyalitas karyawan di Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara. 



 

 

1.2.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan masalah sebagai berikut : 

1.2.2.1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional berpengaruh 

signifikan terhadap loyalitas karyawan di Bank Jateng Cabang Kudus dan 

Jepara? 

1.2.2.2. Bagaimana pengaruh kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas karyawan di Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara? 

1.2.2.3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan transformasional berpengaruh 

signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan di Bank Jateng Cabang 

Kudus dan Jepara? 

1.2.2.4. Bagaimana pengaruh kompensasi berpengaruh signifikan terhadap 

kepuasan kerja karyawan di Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara? 

1.2.2.5. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap 

loyalitas karyawan di Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara? 

 

1.3. Tujuan  

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.3.1. Menganalisis hasil pengujian atau analisis pengaruh kepemimpinan 

transformasional terhadap loyalitas karyawan Bank Jateng Cabang Kudus 

dan Jepara. 

1.3.2. Menganalisis hasil pengujian atau analisis pengaruh kompensasi terhadap 

loyalitas karyawan Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara. 



 

 

1.3.3. Menganalisis hasil pengujian atau analisis pengaruh kepemimpinan 

transformasional terhadap kepuasan kerja karyawan Bank Jateng Cabang 

Kudus dan Jepara. 

1.3.4. Menganalisis hasil pengujian atau analisis pengaruh kompensasi terhadap 

kepuasan kerja karyawan Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara. 

1.3.5. Menganalisis hasil pengujian atau analisis pengaruh kepuasan kerja 

terhadap loyalitas karyawan Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai, berikut: 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Dapat memberi manfaat maupun masukan terhadap ilmu manajemen sumber 

daya manusia yang terkait dengan kepemimpinan tranformasional, 

kompensasi, kepuasan, loyalitas. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi kepada pihak Bank Jateng Cabang Kudus dan Jepara yang 

berbungan dengan pengelolaan kepemimpinan secara tranformasional, pemberian 

kompensasi yang mempengaruhi kepuasan kerja dan loyalitas karyawan. 


