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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Salah satu bagian penting dalam sebuah organisasi adalah sumber daya 

manusia. Sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk menentukan 

eksistensi dan keberhasilan organisasi. Di mana sumber daya manusia yang 

berkualitas dan memiliki kompetensi akan memberikan pengaruh yang positif 

bagi kemajuan suatu organisasi. Sebagai hal yang penting, industri membutuhkan 

sumber daya manusia yang mampu berprestasi, memiliki motivasi tinggi, serta 

mampu bekerja sebaik mungkin guna untuk mencapai tujuan dari organisasi 

tersebut. Sumber daya manusia yang berkualitas adalah kunci keberhasilan 

industri dalam menghadapi persaingan global yang tiada henti bergejolak. Sumber 

daya manusia tentunya merupakan hal yang lebih berharga daripada aset-aset 

industri lainnya. Apabila industri mengalami kemunduran, maka sudah dipastikan 

adanya sumber daya manusia yang tidak lagi mampu mengeluarkan kemampuan 

terbaiknya. Tanggung jawab industri untuk dapat lebih mengerti tentang 

kebutuhan karyawan adalah suatu hal yang mutlak dilakukan jika industri masih 

ingin terus bersaing di era global seperti ini.  

Dari beberapa sumber daya yang dimiliki oleh industri, karyawan memiliki 

peranan penting dalam pencapaian tujuan organisasi karena karyawan merupakan 

sumber daya manusia yang paling banyak terlibat dalam mengelola kegiatan 

organisasi. Karyawan berperan dalam memperlancar aktivitas yang ada pada 

organisasi seperti penetapan rencana dan tujuan yang ingin dicapai organisasi.
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Tanpa karyawan, sumber daya yang lain tidak bisa dimanfaatkan apalagi dikelola 

untuk menghasilkan suatu produk atau jasa.  

Keberadaan karyawan memiliki peran penting sebagai upaya organisasi 

dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, organisasi harus dapat mengelola 

sumber daya yang ada dengan baik termasuk memaksimalkan fungsi sumber daya 

manusia. Hal ini dikarenakan apabila sumber daya manusia tidak dikelola dengan 

baik dapat menyebabkan kinerja organisasi menjadi buruk baik secara langsung 

maupun tidak langsung oleh beberapa perilaku sumber daya manusia. Suatu 

organisasi dapat dikatakan berhasil atau tidak dalam mencapai tujuannya 

ditentukan oleh seberapa besar komitmen organisasional karyawan terhadap 

organisasi. Komitmen dari karyawan sangatlah penting bagi organisasi agar 

kegiatan organisasi dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berkurangnya tingkat 

komitmen dari karyawan terhadap organisasi sering terjadi yang disebabkan oleh 

adanya kecenderungan karyawan dalam menempatkan kepentingan pribadi di atas 

kepentingan organisasi. Oleh sebab itu, kualitas kehidupan kerja merupakan 

faktor penting yang harus dipertimbangkan oleh organisasi agar karyawan tidak 

pergi mencari pekerjaan lain. 

Kualitas kehidupan kerja dapat dikatakan sebagai suatu konsep yang 

berupaya untuk mengkondisikan lingkungan kerja di organisasi secara optimal 

sehingga setiap karyawan mampu mengerahkan segenap kemampuan yang 

dimilikinya. Bagi karyawan, penerapan kualitas kehidupan kerja yang baik oleh 

organisasi dapat memberikan beberapa keuntungan seperti terjaminnya 

kesejahteraan karyawan, memiliki iklim dan kondisi kerja yang baik dan pada 
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akhirnya membawa dampak yang baik terhadap karyawan itu sendiri. Sedangkan 

untuk organisasi, kualitas kehidupan kerja bermanfaat dalam menarik dan 

mempertahankan karyawan yang berkualitas agar mau bekerja secara loyal 

terhadap organisasi (Wenda Chrisienty O  2015 : 483). 

Menurut Kusuma W el al (2015) dalam Lilis Nur Aisyah dan Sri Wartini 

(2016 : 231), kualitas kehidupan kerja digambarkan sebagai persepsi karyawan 

bahwa mereka merasa nyaman dengan pekerjaannya, secara relatif merasa puas 

dan mendapat kesempatan untuk tumbuh serta berkembang dalam organisasi. 

Kualitas kehidupan kerja dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek diantaranya 

peningkatan keterampilan, adanya lingkungan kerja yang kondusif, adanya 

hubungan yang baik antara karyawan dengan atasan, dapat memuaskan kebutuhan 

karyawan, memiliki relevansi sosial dan integrasi sosial. 

 Selain kualitas kehidupan kerja, peran pemimpin organisasi juga sangat 

diperlukan dalam meningkatkan komitmen organisasional. Sumber daya manusia 

yang unggul dan mampu bersaing membutuhkan peran pemimpin yang dapat 

mempengaruhi seluruh karyawan untuk meningkatkan kualitas diri. Salah satu 

jenis kepemimpinan yang diterapkan suatu organisasi adalah kepemimpinan 

transformasional. Gaya kepemimpinan ini lebih mendasarkan pada pergeseran 

nilai dan kepercayaan pemimpin serta kebutuhan karyawannya. Pemimpin 

mengubah karyawan sehingga komitmen organisasional dapat berjalan dengan 

baik. Menurut Kresnandito dan Fajrianthi (2012) dalam Desak Made Lingga 

Suadnyani dan I Gusti Salit Ketut Netra (2018 : 2290), Kepemimpinan 

transformasional pada dasarnya dapat menciptakan lingkungan yang memotivasi 
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karyawan dalam mencapai tujuan organisasi serta mengembangkan minat dalam 

bekerja. Luthans (2006 : 653) dalam Nehemya (2014 : 175) mengemukakan 

bahwa kepemimpinan transformasional lebih mendasarkan pada pergeseran nilai 

dan kepercayaan pemimpin, serta kebutuhan pengikutnya.   

Komitmen organisasional secara psikologis adalah suatu keadaan di mana 

karyawan memihak organisasi tempat mereka bekerja serta tujuan-tujuan dan 

keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. 

Keadaan ini biasanya terjadi karena beberapa faktor, salah satunya adalah angka 

keterlibatan kerja yang tinggi. Keterlibatan kerja dapat diartikan sebagai 

keberpihakan karyawan pada pekerjaan tertentu, atau seperti pendapat Blau dan 

Boal (1987) dalam Rizky Novarinda dan Mohammad Iqbal (2017 : 58) yakni, 

“tingkatan di mana pekerja membenamkan diri dengan pekerjaan mereka, 

menginvestasikan waktu dan energi di dalamnya, dan melihat pekerjaan sebagai 

pusat dari kehidupan mereka secara keseluruhan”.  

Fenomena bisnis yang terjadi seperti pada industri sentra bordir dan batik di 

Karangmalang Kudus di mana dari hasil observasi dan wawancara dapat 

disimpulkan adanya fenomena kualitas kehidupan kerja yang cenderung monoton 

membuat karyawan jenuh dan tidak bisa menjalankan komitmen organisasional 

secara maksimal. Karyawan dituntut untuk melakukan pekerjaan yang 

membutuhkan ketekunan dan keterampilan yang cukup untuk memperoleh hasil 

yang sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi. Tidak jarang banyak 

karyawan yang cenderung memilih untuk mencari pekerjaan lain atau mencari 

pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhannya. Karena industri sentra 
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bordir dan batik membutuhkan karyawan yang sabar dalam menjalankan 

pekerjaannya sehingga sulitnya memperoleh sumber daya manusia yang sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh organisasi merupakan masalah yang utama dari 

industri sentra bordir dan batik di Karangmalang Kudus. Peran pemimpin 

organisasi juga dibutuhkan untuk menunjang keterlibatan karyawan agar 

komitmen organisasional dapat tercapai secara maksimal. Pemimpin organisasi 

lebih dituntut untuk memenuhi kebutuhan karyawannya agar karyawan dapat 

berkomitmen terhadap organisasi. Hal ini dilakukan oleh pemimpin organisasi 

agar karyawan tetap mau bekerja sama dengan organisasi untuk mencapai tujuan 

yang diharapkan oleh organisasi. Berikut ini adalah data yang  menyatakan 

adanya fenomena bisnis yang telah dijelaskan di atas adalah sebagai berikut :  

Tabel 1.1 

Data Fenomena Bisnis yang terjadi di Sentra Industri Bordir dan Batik di 

Karangmalang Kudus 

No. Nama Industri Banyaknya Produk Cacat 
yang dihasilkan (Per Bulan) 

Lama 
Pencapaian 

Target 

Banyaknya Karyawan yang 
Pindah/mencari Kerja 

Sampingan 

1 Muria Batik Kudus 1 – 3 Potong 3 – 4 Minggu 2 – 3 orang 

2 Dahlia Bordir Kudus 1 – 3 Potong 2 – 4 Minggu 3 – 5 orang 

3 Djasmine Bordir 2 – 3 Potong 3 – 4 Minggu 3 – 5 orang 

4 Raff Bordir 1 – 3 Potong 3 – 4 Minggu 2 – 3 orang 

5 Alima Bordir 2 – 3 Potong 4 – 6 Minggu 4 – 6 orang 

6 Suparti Bordir 3 – 5 Potong 5 – 8 Minggu 5 – 10 orang 

7 Jasminah Bordir 2 – 3 Potong 4 – 6 Minggu 3 – 5 orang 

8 Sholikah Bordir 2 – 3 Potong 3 – 4 Minggu 1 – 3 orang 

9 Anisia Bordir 3 – 4 Potong 5 – 8 Minggu 3 – 5 orang 

10 Yulinas Bordir 2 – 3 Potong 3 – 4 Minggu 1 – 3 orang 

Sumber : Hasil Observasi di Sentra Industri Bordir dan Batik di Karangmalang, 2019 
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Merujuk dari latar belakang di atas, untuk melakukan penelitian lebih lanjut 

dengan mengangkat judul pengaruh kualitas kehidupan kerja, kepemimpinan 

transformasional dan keterlibatan kerja terhadap komitmen organisasional studi 

kasus industri sentra bordir dan batik di Karangmalang Kudus. Di mana penelitian 

ini akan dijalankan dan dikembangkan dengan mengacu pada penelitian terdahulu 

yang mengangkat topik dan variabel pembahasan yang sama dan menambahkan 

satu tambahan variabel lain sebagai pelengkapnya.  

Yang pertama sekaligus menjadi jurnal utama, diambil dari jurnal Lilis Nur 

Aisyah dan Sri Wartini (2016) dengan judul pengaruh kepemimpinan 

transformasional dan kualitas kehidupan kerja pada Organizational Citizenship 

Behavior (OCB) melalui komitmen organisasional. Di mana hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa semakin meningkatnya kepemimpinan transformasional dan 

kualitas kehidupan kerja akan meningkatkan komitmen organisasional sehingga 

dapat meningkatkan OCB.  

Sementara hasil penelitian pada jurnal kedua dari Rizky Novarinda dan 

Mohammad Iqbal (2017) sebagai jurnal penambah variabel yang digunakan oleh 

peneliti yaitu dengan judul pengaruh keterlibatan kerja dan iklim kerja terhadap 

komitmen organisasional di mana peneliti menambahkan variabel keterlibatan 

kerja sebagai variabel independen dari penelitiannya. Dari jurnal yang dilakukan 

oleh peneliti terdahulu didapatkan dua hasil fenomena yaitu yang pertama, 

keterlibatan kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen organisasional. 

Yang kedua, iklim kerja berpengaruh signifikan terhadap komitmen 

organisasional.  
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Jurnal referensi yang ketiga yaitu, jurnal dari Desak Made Lingga 

Suadnyani dan I Gusti Salit Ketut Natra (2018) yang berjudul pengaruh 

kepemimpinan transformasional, motivasi dan kepuasan kerja terhadap komitmen 

organisasional. Di mana hasil penelitian diperoleh tiga fenomena yaitu yang 

pertama, kepemimpinan transformasional berpengaruh positif terhadap komitmen 

organisasional. Yang kedua, motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

komitmen organisasional. Dan yang ketiga, yaitu kepuasan kerja berpengaruh 

positif signifikan terhadap komitmen organisasional. Hasil dari penelitian ini sama 

dengan hasil jurnal utama dari Lilis nur aisyah dan Sri wartini (2016) bahwa 

kepemimpinan transformasional berpengaruh komitmen organisasional.  

Jurnal referensi keempat, yaitu mengacu pada jurnal Chrisienty O (2015) 

dengan judul pengaruh quality of work life terhadap komitmen organisasional. Di 

mana dalam jurnal penelitian ini menunjukkan hasil bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan quality of work life terhadap komitmen organisasional.  

Selain jurnal nasional, peneliti juga menggunakan referensi jurnal 

Internasional Birjandi et al (2013) yang berjudul the relationship between the 

quality of work life and organizational commitment of the employee of Darab 

cement company. Di mana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya 

hubungan positif dan signifikan antara komponen kualitas kehidupan kerja 

terhadap komitmen organisasional. Hal ini berarti bahwa adanya kesamaan hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Birjandi et al (2013) dengan hasil yang 

dikemukakan dari jurnal Chrisienty O (2015). 
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Tidak hanya jurnal di atas, peneliti juga menemukan jurnal yang 

menunjukkan hasil yang berbeda dari jurnal di atas yaitu jurnal Arieska Ovtaria 

dan Pantius D. Soeling (2014) yang berjudul pengaruh quality of work life 

terhadap komitmen organisasional pegawai tetap kantor pusat PT. Garuda 

Indonesia (Persero) Tbk. Di mana hasil dari jurnal ini menyatakan bahwa kualitas 

kehidupan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional namun tidak 

begitu besar pengaruhnya. Dalam hasil adjusted R square dalam jurnal didapatkan 

hasil sebesar 0,328 yang memiliki pengertian bahwa varibel komitmen 

organisasional dipengaruhi oleh variabel kualitas kehidupan kerja sebesar 32,8% 

dan sisanya sebesar 67,2% dipengaruhi oleh variabel lain seperti kepuasan kerja, 

persepsi terhadap manajemen partisipatif (Dunham dkk, 1994), iklim organisasi 

dan sebagainya.  

Berdasarkan uraian yang disampaikan di atas dan pertimbangan serta 

kemampuan dan keterbatasan dari penelitian, maka judul yang diambil adalah  

“Pengaruh Kualitas Kehidupan Kerja, Kepemimpinan Transformasional 

dan Keterlibatan Kerja terhadap Komitmen Organisasional (Studi Kasus 

Sentra Industri Bordir dan Batik di Karangmalang Kudus)”.  

1.2 Ruang Lingkup 

 Ruang lingkup dalam penelitian ini, meliputi berbagai objek pada Industri 

Sentra Bordir dan Batik di Karangmalang Kudus yang terdiri sebagai berikut : 

a) Variabel Independen yaitu Kualitas Kehidupan Kerja, Kepemimpinan 

Transformasional dan Keterlibatan Kerja. Serta Variabel Dependen 

yaitu Komitmen Organisasional. 
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b) Objek Penelitian yaitu Sentra Industri Bordir dan Batik di 

Karangmalang Kudus  

c) Responden yaitu karyawan bagian produksi pada Industri Sentra Bordir  

dan Batik di Karangmalang Kudus  

d) Waktu Penelitian yaitu bulan November 2018. 

1.3 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan jurnal-jurnal yang dijadikan sumber referensi dalam 

penelitian, salah satu jurnal menunjukkan hasil yang berbeda, di mana hasil dari 

jurnal tersebut menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap 

komitmen organisasional namun tidak begitu besar pengaruhnya. Artinya bahwa 

kualitas kehidupan kerja pengaruhnya hanya sedikit terhadap komitmen 

organisasional. Berdasarkan uraian di atas dan didasari dengan fenomena bisnis 

yang ada, maka dihasilkan rumusan masalah sebagai berikut. 

1. Adanya perbedaan hasil penelitian dari jurnal-jurnal peneliti terdahulu 

mengenai pengaruh kualitas kehidupan kerja, kepemimpinan 

transformasional dan keterlibatan kerja terhadap komitmen 

organisasional dan masih belum dapat dibuktikan bahwa kualitas 

kehidupan kerja berpengaruh tidak begitu besar terhadap komitmen 

organisasional 

2. Sentra Industri bordir dan batik di Karangmalang Kudus dari hasil 

observasi dan wawancara dapat disimpulkan adanya fenomena di mana 

kualitas kehidupan kerja yang cenderung monoton membuat karyawan 

jenuh dan tidak bisa menjalankan komitmen organisasional secara 
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maksimal serta perlu adanya peningkatan peran kepemimpinan 

transformasional. Pemimpin organisasi lebih dituntut untuk memenuhi 

kebutuhan karyawannya agar karyawan dapat berkomitmen terhadap 

organisasi.   

 Berdasarkan rumusan masalah yang terjadi pada Industri Sentra Bordir 

dan Batik di Karangmalang Kudus maka dibentuklah pertanyaan penelitian 

sebagai berikut.  

1. Apakah kualitas kehidupan kerja berpengaruh terhadap komitmen 

organisasional sentra industri bordir dan batik di Karangmalang Kudus? 

2. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap 

komitmen organisasional sentra industri bordir dan batik di 

Karangmalang Kudus? 

3. Apakah keterlibatan kerja berpengaruh terhadap komitmen 

organisasional sentra industri bordir dan batik di Karangmalang Kudus? 

4. Apakah kualitas kehidupan kerja, kepemimpinan transformasional, dan 

keterlibatan kerja berpengaruh terhadap komitmen organisasional sentra 

industri bordir dan batik di Karangmalang Kudus? 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka tujuan yang 

akan dicapai adalah : 

1) Menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja terhadap komitmen 

organisasional sentra industri bordir dan batik di Karangmalang Kudus 
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2) Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

komitmen organisasional sentra industri bordir dan batik di 

Karangmalang Kudus 

3) Menganalisis pengaruh keterlibatan kerja terhadap komitmen 

organisasional sentra industri bordir dan batik di Karangmalang Kudus 

4) Menganalisis pengaruh kualitas kehidupan kerja, kepemimpinan 

transformasional dan keterlibatan kerja terhadap komitmen 

organisasional sentra industri bordir dan batik di Karangmalang Kudus 

1.5 Manfaat Penelitian 

  Adapun manfaat yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

a) Bagi industri sentra bordir dan batik di Karangmalang Kudus 

Industri dapat meningkatkan kualitas kehidupan kerja, meningkatkan 

peran kepemimpinan transformasional dan keterlibatan kerja untuk 

mencapai tujuan industri. Di sisi lain industri harus terus berkompetisi 

untuk dapat memperoleh laba maksimal. 

b) Bagi penelitian selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang turut membahas mengenai kualitas kehidupan kerja, 

kepemimpinan transformasional, dan keterlibatan kerja terhadap 

komitmen organisasional. Khususnya bagi penelitian yang nantinya 

mengangkat objek yang sama yaitu pada industri sentra bordir dan batik di 

Karangmalang Kudus.  


