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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Perkembangan dunia bisnis saat ini mendorong perusahaan untuk memiliki 

keunggulan bersaing dalam rangka mencapai tujuan. Tidak ada strategi yang bisa 

menciptakan keunggulan bersaing berkelanjutan kecuali perusahaan juga memiliki 

sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk bisa mengimplementasikan strategi 

tersebut (Jackson, Schuler, dan Werner, 2010:87). Oleh Karena itu perusahaan harus 

memandang sumber daya manusia sebagai sebuah aset sehingga harus dikelola dengan 

baik. Aset perusahaan yang paling penting yang harus dimiliki dan sangat diperhatikan 

manajemen adalah sumber daya manusia (Simamora, 2014:74). Dalam 

pengelolaannya, selain meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk suatu 

keunggulan bersaing, perusahaan juga harus memperhatikan sumber daya manusia 

yang ada agar dapat bertahan dan memiliki komitmen organisasi yang tinggi. 

Komitmen organisasi adalah hal yang sangat penting karena berkaitan erat dengan 

sikap karyawan dalam melaksanakan tugasnya dalam perusahaan. 

Salah satu faktor eksternal yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah budaya 

organisasi. Budaya organisasi merupakan nilainilai yang berkembang dalam suatu 

organisasi, di mana nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengarahkan perilaku 

anggota-anggota organisasi (Soedjono, 2015:68). Perilaku karyawan tersebut 

dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja yang dibentuk melalui budaya 

organisasi, di mana keberadaan budaya dalam suatu organisasi diharapkan akan 
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meningkatkan kinerja karyawan. Selain berpengaruh terhadap komitmen, budaya 

organisasi juga memiliki keterkaitan yang erat dengan kepuasan kerja. Kepuasan kerja 

dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan emosional yang menyenangkan atau tidak 

menyenangkan di mana para karyawan memandang pekerjaannya (Handoko, 

2016:68). Apabila persepsi karyawan terhadap budaya dalam suatu organisasi baik, 

maka karyawan akan merasa puas terhadap pekerjaannya. Sebaliknya, apabila persepsi 

karyawan terhadap budaya dalam suatu organisasi tidak baik, maka karyawan 

cenderung tidak puas terhadap pekerjaannya (Robbins dan Judge, 2018:52). Karyawan 

yang merasa puas terhadap pekerjaannya dan menggangap pekerjaannya sebagai 

sesuatu yang menyenangkan akan cenderung memiliki kinerja yang baik 

Menurut Robbins dan Judge (2015:249) pemimpin adalah orang yang 

mempunyai tugas untuk mengarahkan dan membimbing bawahan dan mampu 

memperoleh dukungan bawahan sehingga dapat menggerakkan bawahan ke arah 

pencapaian tujuan organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang 

ditetapkan. Zainal dkk. (2014:3) mengemukakan bahwa kepemimpinan merupakan 

suatu proses mempengaruhi atau memberi contoh dari pemimpin kepada pengikutnya 

dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Lumbanraja (2009) menyatakan gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin akan mempengaruhi kondisi kerja, motivasi dan 

kepuasan kerja karyawan yang dapat mengakibatkan peningkatan kinerja dan 

sebaliknya dapat menyebabkan penurunan kinerja, jika penerapannya tidak 

disesuaikan dengan kondisi perilaku kerja dari para anggota organisasi. Intifada (2013) 

gaya kepemimpinan adalah suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin 
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yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Ardana dkk. (2012:181) 

mengemukan gaya kepemimpinan ialah pola perilaku yang akan ditunjukkan oleh 

pemimpin dalam mempengaruhi orang lain atau karyawan. Baihaqi (2010) 

menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola tingkah laku atau kata-kata dan 

tindakan-tindakan dari seorang pemimpin yang dirasakan oleh orang lain.  

Selain budaya organisasi dan kepuasan kerja, variabel lain yang berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan adalah komitmen organisasional. Komitmen organisasional 

merupakan suatu keadaaan di mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu 

serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam 

organisasi tersebut (Robbins dan Judge, 2008). Komitmen dari seorang karyawan 

terhadap organisasinya dapat menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kinerja 

dari karyawan tersebut (Khan et al., 2010). Komitmen organisasional juga memiliki 

keterkaitan dengan budaya organisasi. Menurut Robbins dan Judge (2008), salah satu 

hasil yang spesifik dari budaya organisasi yang kuat adalah menurunnya tingkat 

perputaran karyawan. Keharmonisan tujuan yang tercapai antara karyawan dan 

organisasi melalui budaya akan membangun suatu komitmen organisasional dalam diri 

karyawan. Kepuasan kerja juga memiliki hubungan erat dengan komitmen 

organisasional. Kepuasan kerja merupakan aspek pertama yang dicapai sebelum 

seorang karyawan memiliki komitmen organisasional, di mana menurut Gunlu et al. 

(2010), kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap komitmen 

organisasional. Dengan demikian, variabel-variabel seperti budaya organisasi, 

kepuasan kerja, secara teoritis memiliki hubungan yang erat dalam mempengaruhi 

komitmen. 
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Fenomena lapangan pada perusahaan antara lain berdasarkan hasil pengamatan 

dan wawancara dengan beberapa karyawan, ditemukan permasalahan yang 

berhubungan dengan gejala-gejala timbulnya ketidakpuasan kerja pada karyawan 

Dilihat dari tingkat absensi yang tinggi, tidak dipatuhinya jam kerja kantor yang sudah 

ditetapkan dalam peraturan perusahaan, seperti karyawan sering datang terlambat dan 

bahkan pulang kerja lebih awal. Pada saat jam istirahat sudah selesai karyawan masih 

mengobrol dengan rekan kerja dan tidak melaksanakan kewajibannya. Ini menunjukan 

ada rasa ketidakpuasan kerja karyawan, dan bisa menghambat operasional di dalam 

perusahaan.  

Tabel 1.1 

Data Kehadiran Karyawan Bank Jateng Syariah Kudus  

Bulan 
KETERANGAN 

Jan Feb Mar Apr Me Jun Jul Ags Sep Ok Nov Des 

3 6 5 2 2 8 6 10 15 9 9 8 
Tidak Masuk 

bekerja 

7 9 5 5 6 9 10 12 15 6 7 7 
 

Terlambat 

  Sumber : Bank Jateng Syariah Kudus Jepara, 2019. 

  

Permasalahan lain yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, dimana tugas 

pemimpin di dalam organisasi yaitu membantu memotivasi dan mendorong bawahan 

agar bekerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi. Jadi dapat 

dilihat pimpinan kurang memotivasi bawahan untuk bekerja dengan baik, sehingga 

karyawan merasa kurang puas untuk diperhatikan. Permasalahan selanjutnya yang 

meliputi budaya organisasi yaitu, karyawan yang terbiasa menitip absen pada saat hari 

kerja tidak mampu lagi melakukannya, karena perusahaan sudah menerapkan sistem 

absen sidik jari. Berdasarkan data pra survey pertanyaan tertutup kepada peneliti 

diperoleh hasil berikut ini. 
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Tabel 1.2 

Indikasi Penurunan Kepuasan dinilai dari Ketidaksesuaian dengan Bidang 

Pekerjaan pada Bank Jateng Syariah Kudus 

No Jenis  

Jurusan 

Unit Pekerjaan Jumlah 

1 Akuntansi Pemasaran  3 orang 

2 Pemasaran Teller 1 orang 

1 Akuntansi Customer Service 1 orang 

Sumber: Bank Jateng Syariah Kudus. 

Ketidakpuasan karyawan diindikasikan dari ketidaksesuaian bidang pekerjaan 

dimana terdapat 3 orang karyawan dengan unit pekerjaan pemasaran memiliki latar 

belakang akuntansi, 1 orang teller memiliki latar belakang pemasaran, dan 1 orang 

karyawan unit pekerjaan customer service dengan jenis jurusan latar belakang 

pendidikan akuntansi. 

Research gap penelitian ini adalah terdiri dari Elferida J Sinurat (2017) 

menyatakan gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan 

kerja Berbeda dengan Silvia Losiana Lomanto (2012) menyatakan bahwa gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh pada kepuasan kerja. 

Chaterina Melina Taurisa, Intan Ratnawati (2012) menyatakan bahwa budaya 

organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Berbeda dengan 

penelitian Subhan Munafis, Masyhudzulhak Djamil, Dedi Walujadi (2016) budaya 

organisasi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepuasan kerja. 

Abdirashid Omar Amin (2015) menyatakan bahwa Gaya Kepemimpinan 

Mempunyai Pengaruh Positif Signifikan Terhadap Komitmen Organisasi. Berbeda 

dengan Intan Purnama, Nyoto, dan Asmara Hendra Komara (2019) gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi. 
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Chaterina Melina Taurisa, Intan Ratnawati (2012) menyatakan bahwa kepuasan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi Berbeda dengan 

Intan Purnama, Nyoto, dan Asmara Hendra Komar (2019) kepuasan kerja tidak 

berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasi karyawan. 

 

1.2.  Perumusan Masalah 

1.2.1. Bagaimana pengaruh positif gaya kepemimpinan komitmen organisasi 

karyawan pada Bank Jateng Syariah Kudus? 

1.2.2. Bagaimana pengaruh positif budaya organisasi terhadap komitmen 

organisasi pada Bank Jateng Syariah Kudus?  

1.2.3. Bagaimana pengaruh positif gaya kepemimpinan kepuasan kerja pada 

Bank Jateng Syariah Kudus? 

1.2.4. Bagaimana pengaruh positif budaya organisasi terhadap kepuasan kerja 

pada Bank Jateng Syariah Kudus? 

1.2.5. Bagaimana pengaruh positif kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasi pada Bank Jateng Syariah Kudus? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut ini. 

1.3.1. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan komitmen organisasi 

karyawan pada Bank Jateng Syariah Kudus  

1.3.2. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap komitmen organisasi 

pada Bank Jateng Syariah Kudus. 



 

 
7 

1.3.3. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan kepuasan kerja pada Bank 

Jateng Syariah Kudus. 

1.3.4. Menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kepuasan kerja pada 

Bank Jateng Syariah Kudus. 

1.3.5. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap komitmen organisasi pada 

Bank Jateng Syariah Kudus. 

 

1.4.  Kegunaan Penelitian 

a. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini dapat memberi masukan Terhadap perusahaan yang berkaitan 

dengan peran gaya kepemimpinan, budaya organisasi, kepuasan dan komitmen 

organisasi untuk meningkatkan komitmen organisasi. Penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan kontribusi informasi dalam mengatasi dan mengantisipasi 

ketidak efektifan dalam berkerja yang berkaitan dengan peran budaya organisasi, 

gaya kepemimpinan dan kepuasan kerja untuk meningkatkan komitmen 

organisasi.  

b. Bagi Pembaca 

Sebagai tambahan informasi bacaan bagi seluruh kalangan mengenai 

ilmu manajemen sumber daya manusia, juga sebagai referensi dalam melakukan 

penelitian yang sama di masa yang akan datang. 

 

 

 

 


