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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Pada era globalisasi,  kebutuhan  masyarakat dalam menjalankan 

segala aktivitasnya semakin meningkat. Seiring dengan kemajuan tersebut  

perkembangan akan transportasi yang sangat dibutuhkan sebagai alat penunjang 

dalam aktivitas. Hal ini bisa dilihat dari perkembangan transportasi di Indonesia,  

salah satu alat transportasi darat adalah  transportasi bus. 

Semakin berkembangannya jumlah penduduk dan semakin 

besarnya minat  masyarakat  mengunakan  jasa transportasi darat, khususnya  jasa  

transportasi bus untuk  berpergian ke berbagai kota atau daerah,  menyebabkan  

semakin banyaknya  para pengusaha baru tertarik untuk berbisnis dalam bidang  

jasa transportasi bus dengan membentuk Perusahaan Otobus  (PO)  yang  

melayani   perjalanan antar kota dan antar provinsi untuk jasa pariwisata.  

Berdasarkan pengamatan awal peneliti  di PO.Haryanto dalam 

menjalankan  perusahaannya PO. Haryanto  mengalami kemajuan yang sangat 

pesat yang  ditunjukan  dengan  jumlah  kendaraan dan  jumlah  karyawannya 

yang banyak juga lokasinya yang strategis untuk bisnis dibidang jasa transportasi, 

melihat banyaknya masyarakat yang membutuhkan  jasa  transportasi untuk  

berpergian di dalam dan luar kota. Oleh sebab itu peneliti tertarik melakukan 

penelitian di PO.Haryanto Kudus yang bergerak dibidang transportasi. 
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Tabel 1.1 

Jumlah Armada di PO Haryanto Kudus 

No Jenis Armada Satuan Armada 

1 Bus Eksekutif 96 

2 Bus Pariwisata 62 

Total 158 Armada 

     Sumber:  Departemen SDM PO Haryanto Kudus 

Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi 

maupun  perusahaan. Agar manajemen bisa berjalan dengan baik, perusahaan 

dituntut untuk memiliki  karyawan yang  berpengetahuan  dan berketerampilan  

tinggi serta usaha untuk bisa mengelolah perusahaan seoptimal mungkin agar 

komitmen organisasi karyawan meningkat. Oleh  karena  itu  upaya  yang 

dilakukan  untuk meningkatkan Komitmen organisasi karyawan merupakan 

tantangan  manajemen  yang  paling  serius karena keberhasilan untuk mencapai 

tujuan  dan  kelangsungan  hidup perusahaan bergantung pada kualitas kinerja 

sumberdaya  manusia yang ada didalamnya serta  komitmen karyawannya pada 

organisasi. 
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Tabel 1.2 

Jumlah  Karyawan PO Haryanto 

No Bagian Jumlah Karyawan 

1. Direktur 1 

2. Manajer  Operasional 1 

3. Manajer  HRD 1 

4. Manajer  Keuangan 1 

5. Operasional  Crew 2 

6. Operasional  Armada 1 

7. Perlengkapan  Armada 1 

8. Operasional  Armada  Garasi 1 

9. Kebersihan  Laundry 3 

10. Ticketing  Kantor 1 

11. Koordinator  Operasional  dan  Agen 1 

12. Konsumsi 1 

13. Kepala Bengkel  dan  Gudang 1 

15. Pengandaan  Barang  atau  Spareparts 1 

16. Staff  HRD 1 

17. Security 1 

18. Accounting  Audit 1 

18. Administrasi 2 

19. Teknisi (Mesin,  AC,  Dinamo,  Body,  

Ban) 

15 

20. Sopir 102 

21 Kondektur 102 

Total 241 Karyawan 

Sumber : Departemen SDM PO Haryanto Kudus, 2018 

Meningkatnya komitmen karyawan terhadap organisasi tidak 

terlepas  dari  adanya pemimpin.  Menurut Simanjuntak (2005), komitmen 

seseorang dalam  organisasi sangat tergantung  pada kemampuan  manajerial  para 

pemimpin dimana kemampuan  manajerial tersebut dapat berupa  pengembangan 

kompetensi pekerja, menumbuhkan pandangan  posisif pada karyawan maupun 

mendukung semua karyawan untuk bekerja optimal. 

Bass dan Avolio dalam Ashar (2008), mendefinisikan kepemimpinan 

transformasional adalah pemimpin yang mmampu  mengubah prilaku 
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bawahannya menjadi seseorang yang bermutu, sehingga tujuan kelompok 

kerjannya dapat di capai bersama. 

Faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya  komitmen kerja 

karyawan adalah motivasi. Motivasi merupakan suatu proses yang 

membangkitkan  prilaku  manusia agar terarah pada tujuan ( Greenberg dan Baron  

dalam Maria Angella Widya Puspitasari, 2013). Hal ini  sesuai dengan realita 

yang ada bahwasannya manusia akan cenderung komitmen terhadap organisasi 

apabila seorang karyawan bisa mendapatkan apa yang mereka butuhkan. 

Menurut Dr. Bukman Lian, SE, MM (2014: 52), kompetensi 

sebagai Kemampuan pegawai bekerja secara efektif, memiliki motif, bakat  

keterampilan  pada berbagai aspek, citra diri, peran sosial, dan ilmu pengetahuan 

tertentu serta keahlian dan profesionalisme yang digunakan dalam  menjalankan 

suatu kegiatan. 

Kepemimpinan  transformasional, motivasi kerja, dan kompetensi 

merupakan  sebagian dari faktor –faktor  yang  mempengaruhi  komitmen kerja 

karyawan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan profesionalitas  

karyawan dalam pekerjaannya dan menyesuaikan diri dengan  perubahan  dan  

pengembangan yang berlangsung sekarang ini. 

Perbedaan  dari  penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu 

terletak pada objek  penelitian yang akan digunakan. Objek yang akan digunakan 

dalam penelitian ini yaitu PO Haryanto Kudus yang merupakan  perusahaan jasa  

yang  bergerak di  bidang transportasi dasar yang menyediakan berbagai macam 

bus dengan kualitas  baik untuk memenuhi  kebutuhan transportasi. PO. Haryanto 
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dipimpin oleh bapak H. Haryanto beralamat di Jl. Lingkar Ngembal Kecamatan 

Jati Kudus. 

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH 

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL, MOTIVASI KERJA, DAN 

KOMPETENSI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI (STUDI PADA 

KARYAWAN PO HARYANTO KUDUS) 

2.1 Ruang lingkup 

Dengan adanya keterbatasan dalam masalah waktu dan kesempatan dalam 

penyusunan penelitian ini. Maka pembahasan  dan ruang lingkup bahasan ini 

hanya membatasi  pada permasalah berikut ini: 

1)  Penelitian ini mengambil obyek di PO. Haryanto Kudus yang  

terletak di  Jl.  Lingkar ngembal Kecamatan Jati Kudus. 

2) Populasi penelitian ini merupakan sopir, kondektur, dan teknisi PO. 

Hariyanto Kudus. 

3) Variabel dependen pada penelitian ini adalah komitmen organisasi 

karyawan PO. Haryanto Kudus  (Y) sedangkan untuk variabel 

independen pada penelitian ini dibatasi pada variabel 

kepemimpinan transformasional  (X1), motivasi kerja (X2), dan 

kompetensi (X3).  

4) Waktu yang akan dipergunakan untuk menyelesaikan penelitian ini 

yaitu selama 3 bulan setelah proposal disetujui. 
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1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan fenomena yang di amati oleh peneliti maka  

permasalahan yang terjadi pada karyawan PO. Haryanto Kudus sebagai 

berikut  : 

1) Kepemimpinan  transformasional yang menyebabkan komitmen 

organisasi meningkatyaitu motivasi inpiratif dimana pemimpin selalu 

menginpirasi untuk lebih meningkatkan keahlian sopirnya dalam 

mengoperasikan kendaraan sehingga meminimalisir sering terjadinya 

kecelakaan dijalan serta  meningkatkan keahlian teknisinya untuk 

memperbaiki lebih cepat tanggap bila terjadi kerusakan kendaraan dan 

fasilitas kendaraan  

2) Adanya  penghargaan  yang diberikan  secara material  maupun non 

material oleh PO Haryanto seperti bonus berupa memberangkatkan  

umroh  pada karyawannya yang taat  dan  taat beribadah,  

pemberikan pujian, rasa simpati untuk memperhatikan keluhan   

karyawannya,   pemberian sarana  prasarana yang  memadai menjadi  

penyebab  meningkatnya motivasi  karyawannya untuk tetap 

komitmen dalam organisasi. 

3) Profesionalisme karyawan tinggi,  pengetahuan dan wawasan 

relative luas dalam bidangnya, rasa tanggung jawab yang relatif 

tinggi seperti etika kerja yang bersih dengan berprilaku  jujur,  

menunjang integritas dan  akredibilitas  ini  membuat kompetensi 
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yang di miliki karyawan PO. Haryanto sudah sesuaistandar  

organisasi dan di anggap mampu berkomitmen dalam organisasi. 

Rumusan  masalah dalam  penelitian  ini berdasarkan latar belakang 

diatas adalah bagaimana cara perusahaan untuk meningkatkan komitmen 

organisasi karyawannya dengan memperhatikan atau melalui kepemimpinan 

transformasional, motivasi kerja, dan kompetensi. Ketiga faktor tersebut sangat 

penting, karna dapat  memerikan pengaruh secara langsung terhadap  komitmen 

organisasi,  khususnya di PO.Haryanto Kudus. 

Dari fenomena di atas maka di dapat beberapa pertanyaan penelitian 

sebagai berikut  : 

1)  Apakah ada  pengaruh  kepemimpinan transformasional terhadap  

komitmen organisasi  karyawan PO. Harayanto Kudus? 

2) Apakah ada pengaruh motivasi kerja  terhadap komitmen  

orgasnisasi karyawan PO. Haryanto Kudus? 

3) Apakah  ada pengaruh kompetensi terhadap komitmen organisasi  

karyawan PO. Haryanto Kudus? 

4)  Apakah ada pengaruh kepemimpinan transformasional, motivas 

kerja, dan kompetensi  terhadap komitmen organisasi karyawan PO 

Haryanto kudus ? 

1.4  Tujuan Penelitian  

Adapun  tujuan dari dilakukan  penenelitian ini sebagai  berikut : 

1) Untuk  menguji pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

komitmen organisasi karyawan PO.Haryanto Kudus. 
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2) Untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap komitmen organisasi 

karyawan PO. Haryanto Kudus.  

3) Untuk menguji pengaruh kompetensi terhadap komitmen organisasi  

karyawanPO.Haryanto Kudus. 

4) Untuk menguji kepemimpina transformasional, motivasi kerja, dan 

kompetensi terhadap komitmen organisai karyawan PO. Haryanto 

Kudus.  

1.5 Manfaat  Penelitian 

 Hasil penelitian  ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai 

kepemimpinan transformasional, motivasi kerja dan kompetensi  terhadap 

komitmen  organisasi  karyawan  PO. Haryanto Kudus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


