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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perusahaan dituntut dapat mengambil keputusan dengan tepat pada era 

globalisasi agar dapat bersaing di lingkungan yang semakin ketat dan kompetitif. 

Keputusan tersebut menyangkut semua bidang fungsional dalam perusahaan. 

Sumber daya manusia adalah salah satu yang terpenting yang harus diperhatikan 

dan dioptimalkan pengembangan organisasi untuk mencapai tujuan, karena 

sumber daya manusia mampu menciptakan berbagai inovasi yang dapat 

menggerakan perusahaan. Sukses atau tidaknya kegiatan yang dijalankan oleh 

suatu perusahaan tergantung pada kemampuan dimiliki oleh sumber daya manusia 

dalam perusahaan itu sendiri. Haryono (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan 

Leardership is act of gaining cooperation from people in order to accomplish. 

Something. Kepemimpinan yaitu tindakan mendapatkan kerja sama dari orang 

untuk mencapai sesuatu. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai kemampuan atau 

kecerdasan mendorong sejumlah orang ( dua orang atau lebih ) agar bekerja sama 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.  

Pengertian pimpinan dan Kepemimpinan secara sederhana pengertian 

pemimpin adalah orang yang menjalani kepemimpinan. Pengertian ini pada 

umumnya lebih menekankan pada sosok  dan ketokohan seorang dalam mewarnai 

sebuah organisasi. Fera dan Firma (2017) menyatakan bahwa pemimpin 

transformasional memiliki visi, keahlihan retorika dan pengolahan untuk 

mengembangkan ikatan emosional yang kuat dengan pengikutnya. Kepemimpinan 



2 
 

 

transformasional pada dasarnya dapat menciptakan lingkungan yang memotivasi 

karyawan dalam mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan minat dalam 

bekerja. Amita (2013:3) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

mendasarkan diri pada prinsip pengembangan bawahan, pemimpin 

mengembangkan dan mengarahkan potensi dan kemampuan bawahan untuk 

mencapai bahkan melampui tujuan organisasi.  

Haryono (2015:60) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

memotivasi bawahan untuk berkinerja di atas dan melebihi tugasnya. Esensi 

kepemimpinan transformasional merupakan (sharing of power) melibatkan 

bawahan secara bersama-sama untuk melakukan perubahan bahwa kepemimpinan 

transformasioanl sesungguhnya adalah agen perubahan, karena karena memang 

erat hubungannya dengan transformasi yang terjadi dalam suatu organisasi , 

fungsinya utamanya yaitu berperan sebagai katalis perubahan bukan sebagai 

pengontrol perubahan, seorang pemimpin transformasioanal mempunyai visi, misi 

yang jelas, memiliki gambaran holistik bagaimana tentang organisasi di masa 

depan ketika semua tujuan dan sasaran telah tercapai.  

Permasalahan kepemimpinan transformasional diperlukan pemimpin yang 

memberi pengaruh ideal dan mampu mengkomunikasikan visi organisasi, 

memberikan kepercayaan serta mendapatkan rasa hormat dari anggotanya dan 

memberikan perhatian secara personal dengan memberikan reward. Percetakan 

Menara Kudus menerapkan kepemimpinan secara otoriter dan kurangnya jiwa 

kebijaksanaan dalam menyelesaikan masalah sehingga tercipta lingkungan tidak 

kondusif dan tidak inovatif. 



3 
 

 

Robbins dan judge (2015:139) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

sebagai keadaan dimana seorang karyawan berpihak kepada suatu organisasi 

tertentu dan memiliki keinginan dan tujuan untuk mempertahankan diri sebagai 

anggota dalam organisasi tersebut. Komitmen organisaional merupakan 

kemampuan uruk mengarahkan upaya ekstra untuk mempertahankan keanggotaan 

dalam organisasi. 

Permasalahan komitmen organisasi yaitu diperlukan keterkaitan emosional 

seorang karyawan terhadap organisasi sehingga individu tersebut melakukan 

identivikasi nilai maupun aktivitas organisasi, sehingga kuat identifikasi yang 

dilakukan karyawan Percetakan Menara Kudus terjadi menurunnya komitmen 

organisasi dapat digambarkan dengan adanya catatan persinalia bahwa beberapa 

karyawan mulai terlambat masuk kerja, membolos, meninggalkan jam kerja dan 

bahkan ada beberapa karyawan mengajukkan surat pengunduran diri. 

Tabel 1.1 

Daftar Hadir Karyawan Percetakan Menara Kudus Tahun 2020 

Bulan  Hadir  
Tidak 

Hadir 

Jumlah 

karyawan 

Januari  175 5 180 

Februari  175 10 185 

Maret  173 10 183 

April  170 15 185 

Mei  169 17 186 

Juni  178 12 190 

Juli  185 5 190 

Agustus  178 10 188 

September 174 10 184 

Oktober  178 10 188 

November  171 15 186 

Desember 165 15 180 

Sumber: Percetakan Menara Kudus, tahun 2020. 
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Yudhaningsih (2016) menyatakan bahwa komitmen organisasional 

terbangun bila tiap individu mengembangkan tiga sikap yang saling berhubungan 

terhadap organisasi dan atau potensi meliputi identification adalah perasaan 

terlibat dalam suatu pekerjaan atau  perasaan bahwa pekerjaannya yaitu 

menyenangkan, dan loyality adalah perasaan bahwa organisasi yaitu tempat 

bekerja dan tempat tinggal. Dewanggana (2016) menyatakan bahwa 

Organizational Citizenship Behavior yang disingkat dengan OCB, tingkah laku 

karyawan atau anggota organisasi yang sifatnya sukarela diluar job dan tidak 

diatur dalam peraturan perusahaan, tetapi sangat memberi keuntungan perusahaan 

karena bisa menaikan efektivitas dan eifisensi organisasi dan tidak terhubung 

dengan sistem pengharagaan formal. 

Bharata (2016) menyatakan Organizational Citizenship Behavior  yaitu 

kontribusi individu dalam melebihi tuntunan peran ditempat kerja. OCB ini 

mengikutsertakan sebagai pelaku mencangkup pelaku suka menolong orang lain, 

patuh kepada aturan-aturan dan prosedur pada tempat kerja. Perilaku ini 

menunjukan nilai tambah karyawan yang merupakan salah satu bentuk tingkal 

laku prososial, yaitu tingkah laku sosial yang positif dan berani membantu.OCB 

merupakan perilaku positif orang-orang yang ada dalam organisasi, yang 

terekspresikan dalam bentukkesediaan secara sadar dan sukarela untuk 

bekerja.OCB sanagat penting untung menunjang keefektifan fungsi-fungsi 

organisasi, terutama dalam jangka panjang. 

Danang dan Suyoto (2012:134) mengungkapkan bahwa dapat 

mempengaruhi keefektifan organisasi. Individu yang memberi kontribusi pada 
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keefektifan organisasi dengan melakukan hal di luar tugas atau peran utama 

mereka yaitu asset bagi organisasi. 

Loyalitas adalah kesadaran diri karyawan yang ditunjukan dengan 

kesetiyaanya terhadap perusahaan walapun perusahaan dalam keadaan terbaik dan 

terburuk. Aldiranto (2016) menyatakan bahwa loyalitas itu sangat penting dan 

sangat berpengaruh terhadap produktifitas perusahaan. Aprisia dan Mayliza 

(2019) menyatakan bahwa loyalitas karyawan berdampak positif terhadap 

pertumbuhan perusahaan. Pengalaman kerja juga menjadi faktor penentuan 

loyalitas karyawan. Pengalaman kerja seseorang akan banyak pengaruh terhadap 

keahlian dan ketrampilan yang dimilikinya. Loyalitas merupakan kesetian untuk 

terus menerus menggunakan suatu perusahaan dalam jangka panjang. 

Kotler dan Keller (2012:27)  menyatakan bahwa loyalitas komitmen untuk 

membeli kembali atau berlangganan kembali produk atau jasa. Pertumbuhan 

bisnis dimana datang sangat tergantung kepada peningkatan perilaku loyalitas 

pelanggan.Perusahaan dengan loyalitas pelanggan yang lebih tinggi biasanya 

mengalami pertumbuhan bisnis yang lebih cepat dibandingkan perusahaan dengan 

loyalitas peang lebih pelanggan yang lebih rendah. 

Penelitian ini mengambil di lokasi Jl. Besito No.35 Kudus. Percetakan 

Menara pada tahun 1952 didirikan oleh Bapak H. Zaenuri Nor. Maskuri selaku 

mertua dari Bapak H.Zaenuri Noor yang mendirikan Percetakan Menara Kudus 

hingga kurang lebih berjalan 5 tahun, Bapak H.Zaenuri Noor mendirikan 

Percetakan sendiri atas ijin Bapak Maskuri. Sehingga Percetakan Bapak H. 

Maskuri berkembang semakin pesat.  
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  Fenomena yang terjadi adalah gaya kepemimpinan transformasional 

pemimpin kurang menaggapi permasalahan seperti karyawan yang mencoba 

menginformasikan permasalah kerja yang dihadapinya. Komitmen Organisasai 

dan karyawan yang sering datang terlambat, pekerjaan yang tidak selesai tepat 

waktu dan juga perilaku karyawan  pada saat melayani konsumen kurang baik. 

Karyawan masing sering bercanda dan ngobrol dengan karyawan lainnya, penulis 

juga melihat karyawan selalu mengeluh dan tidak mau terlibat dalam hal yang 

mendukung tujuan perusahaan karena komitmen organisasinya masih rendah. 

Tabel 1.2 

Data Karyawan Resign Percetakan Menara Kudus Tahun 2020 

Bulan  Masuk Resign 
Jumlah 

karyawan 
Prosentase 

Resign 

Januari  0 3 180 1,6 % 

Februari  5 0 185 0 

Maret  0 2 183 1,1 % 

April  7 5 185 2,7 % 

Mei  4 3 186 1,6 % 

Juni  6 2 190 1,1 % 

Juli  5 5 190 2,7 % 

Agustus  2 4 188 2,2 % 

September 2 6 184 3,3 % 

Oktober  4 0 188 0 

November  3 5 186 2,7 % 

Desember 0 6 180 3,8 % 

Sumber : Percetakan Menara Kudus, 2020. 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah karyawan resign mengalami 

kenaikan setiap bulan  terutama pada akhir tahun. Dapat dilihat pada bulan Januari 

sebanyak 3 karyawan yang keluar dari perusahaan, hal tersebut meningkat pada 

bulan April sebanyak 5 karyawan. Namun pada beberapa bulan tidak ada yang 

keluar dari perusahaan, lalu beberapa bulan berikutnya yang mengalami naik 



7 
 

 

turun karyawan resign  kembali naik. Pada akhir tahun sebanyak 6 karyawan yang 

memutuskan resign di Percetakan Menara Kudus. 

Darsono dan Tjatjuk (2016:40) mengungkapkan bahwa Organizational 

Citizenship Behavior (OCB) kurangnya keinginan karyawan untuk mau 

membantu karyawan lainnya. Karyawan mendapat kesulitan seperti  saat 

memasang kursi, dan meja karyawan lainnya tidak ikut membantu padahal mereka 

tidak sedang menjalankan tugas di bidangnya. Karyawan masih sering mengeluh 

ditempat kerja, keluhan yang diungkapkan oleh karyawan yaitu beban kerja yang 

bertambah dan teman kerja yang tidak bersahabat. Loyalitas karyawan sering 

mengkorupsi jam kerja dan sering datang tidak tepat waktu, ada beberapa 

karyawan yang selalu meninggalkan ruangan kerja atau pekerjaannya tanpa 

menyelesaikan tugas yang harus diselesaikan saat itu juga dan beberapa karyawan 

keluar diperusahaan yang disebabkan tidak kesetiaan karyawan. Maka hal ini 

sangat penting untuk diperhatikan agar loyalitas kerja karyawan dapat tertanam 

dengan baik pada diri masing-masing karyawan. 

Reseach gap penilitian ini adalah Ni Putu Eka Fajariani (2015) 

menyimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan Transformasional berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap loyalitas karyawan. Sedangkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Gabriyella dan Sarah (2018) menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi. Ainiyah dan Fatkhiyatul (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap OCB. Sedangkan 
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Kultsum dan Ummi (2017) menyatakan bahwa kepemimpinan transformasional 

berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap OCB. 

Ritha dan Eko Koestiyanto (2016) menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen 

organisasi, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap 

komitmen organisasi dengan mediasi organizational behavior citizenship. 

Sedangkan Ali Imron dan Acep Rohendi (2017) menyatakan bahwa komitmen 

organisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap OCB. Citha Widayati dan 

Arif Partono Prasetio (2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Sedangkan Kadek Shinta 

Dewi (2016) menyatakan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap loyalitas. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: ANALISIS GAYA KEPEMIMPINAN 

TRANSFORMASIONAL DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP 

LOYALITAS MELALUI OCB PADA PERCETAKAN MENARA KUDUS. 

 

1.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup dalam penelitian inisebagai berikut: 

1.2.1. Objek penelitian ini adalah Percetakan Menara Kudus. 

1.2.2. Penilitian ini variabel eksogen yang diteliti yaitu Gaya Kepemimpinan 

Transformasional (X1) dan Komitmen Organisasi (X2). Variabel endogen 

yang diteteliti loyalitas (Y2), variabel intervening OCB (Y1). 
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1.2.3. Responden dalam penelitian ini sebanyak 119 karyawan. 

1.2.4. Penelitian dilakukan setelah 1 bulan proposal disetujui. 

 

1.3. Perumusan Masalah 

Fenomena yang terjadi di Percetakan Menara Kudus adalah adanya 

penurunan kehadiran karyawan yang tidak tepat waktu dan tingginya resign 

karyawan. Percetakan Menara Kudus daftar hadir kayawan sangat rendah, 

sehingga karyawan menjadi 144 yang tidak  hadir dan 98 karyawan resign. Objek 

Percetakan Menara Kudus berkomitmen untuk menginformasikan permasalahan 

kerja yang dihadapinya, sehingga dapat menemukan adanya hubungan antara 

komitmen organisasi dengan OCB.  

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di Percetakan Menara Kudus maka 

dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1.3.1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap OCB 

Percetakan Menara Kudus? 

1.3.2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap OCB Percetakan 

Menara Kudus? 

1.3.3. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

loyalitas Percetakan Menara Kudus? 

1.3.4. Bagaiamana pengaruh komitmen organisasi terhadap loyalitas Percetakan 

Menara Kudus? 

1.3.5. Bagaimana  pengaruh loyatalitas terhadap OCB Percetakan Menara Kudus? 
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1.4. Tujuan Penilitian 

1.4.1. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

organizational citizenship behavior Percetakan Menara Kudus. 

1.4.2. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap organizational 

citizenship behavior Percetakan Menara Kudus. 

1.4.3. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

loyalitas Percetakan Menara Kudus. 

1.4.4. Menganalisis pengaruh komitmen organisasi terhadap loyalitas Percetakan 

Menara Kudus. 

1.4.5. Menganalisis pengaruh organizational citizenship behavior terhadap 

loyalitas Percetakan Menara Kudus.  

 

1.5. Manfaat Penilitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan kontribusi terhadap ilmu menejemen sumber daya manusia 

khususnya terkait dengan pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

dan komitmen organisasi terhadap OCB yang berdampak pada loyalitas 

karyawan di Percetakan Menara Kudus. 

b. Dapat memberikan referensi yang lebih komprehensif mengenai pengaruh 

gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi terhadap 

ocb yang berdampak pada loyalitas karyawan di Percetakan Menara 

Kudus. 
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1.5.2. Manfaat Praktis 

Memberikan informasi dan kontribusi pemikiran kepada perusahaan yang 

berhubungan dengan pengariuh gaya kepemimpinan transformasional dan 

komitmen organisasi terhadap ocb yang berdampak pada loyalitas karyawan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


