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1.1 Latar Belakang 

 Setiap perusahaan mempunyai suatu tujuan yang ingin dicapai. Salah satu 

faktor pendukung untuk mencapai tujuan perusahaan adalah sumber daya manusia 

di dalam perusahaan. Antara sumber daya manusia dan perusahaan harus 

memiliki hubungan yang saling membutuhkan. Perusahaan membutuhkan 

karyawan yang berkualitas, namun perusahaan juga harus memenuhi kebutuhan 

karyawannya. 

 Perusahaan melakukan berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, tetapi perusahaan perlu mensejahterakan dan 

memajukan kemampuan karyawannya, karena karyawan merupakan aset bagi 

perusahaan. Salah satu aktivitas perusahaan untuk memajukan kemampuan 

karyawannya adalah meningkatkan kinerja karyawan. Kinerja karyawan 

merupakan tolak ukur dari keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. 

 Tingkat keberhasilan suatu organisasi dapat dinilai dari kualitas maupun 

kuantitas kerja para karyawan dalam menjalankan setiap tugas yang diberikan. 

Kunci dari keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya adalah kinerja 

karyawan. Kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang 

dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya (Mangkunegara, 

2009:67). Oleh karena itu, kewajiban organisasi adalah mengawasi kinerja para 

karyawan untuk mencapai tujuan organisasi. 



 Setiap perusahaan selalu mengawasi kinerja setiap karyawannya. Namun 

perusahaan tidak mungkin mengawasi kinerja setiap karyawan secara satu per satu 

bahkan perusahaan besar sekalipun. Maka dari itu, dibutuhkan seseorang yang 

mampu memimpin sekaligus mengawasi kinerja setiap karyawan sebagai 

perwakilan perusahaan. Pada perusahaan besar, tidak hanya membutuhkan satu 

orang untuk mengawasi para karyawan di setiap bagian, namun perusahaan 

membutuhkan beberapa orang untuk memimpin di setiap bagian dalam 

perusahaan. Hal tersebut dilakukan agar proses pengawasan dapat dilakukan 

dengan baik dan mempermudah perusahaan untuk menilai kinerja setiap 

karyawan. Setiap pemimpin yang terpilih pasti memiliki gaya kepemimpinan yang 

berbeda sehingga cara mereka memimpin dan mengawasi bawahannya juga 

berbeda. 

 Menurut Rivai (2014:42) gaya kepemimpinan adalah sekumpulan ciri 

yang digunakan pimpinan untuk memengaruhi bawahan agar sasaran organisasi 

tercapai atau dapat pula dikatakan bahwa gaya kepemimpinan adalah pola 

perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang pemimpin. 

Setiap organisasi pasti memiliki seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan 

yang berbeda. Pemimpin tersebut dipilih berdasarkan potensi dan kemampuannya 

dalam mengarahkan organisasi mencapai tujuannya. Setiap pemimpin memiliki 

karisma dalam diri mereka. 

 Pemimpin yang memiliki karisma yang tinggi dengan mudah dapat 

mempengaruhi dan memotivasi setiap pengikutnya untuk menjalankan 

perintahnya dalam memenuhi tujuan organisasi. Pengaruh seorang pemimpin 

dalam organisasi menyebabkan nilai-nilai pada sistem organisasi mengalami 



perubahan dan menciptakan visi yang kuat dalam organisasi. Kemampuan 

tersebut merupakan wujud dari kepemimpinan transformasional.

 Kepemimpinan transformasional adalah kepemimpinan dengan cara 

mengubah status quo dengan menggugah nilai-nilai pengikut dan pemahaman 

mereka kepada tujuan yang lebih tinggi (Hughes et.all, 2012:530). Pemimpin 

yang transformasional selalu mengajarkan pengikutnya cara menjadi seorang 

pemimpin dan mengajak mereka untuk lebih berperan aktif dalam membangun 

organisasi. Hal tersebut membuat karyawan lebih memahami kondisi dan situasi 

dalam organisasi mereka sehingga mereka mampu mengatasi setiap masalah 

terkait tugas mereka di organisasi. Pemimpin yang memiliki visi yang kuat dan 

mampu memotivasi karyawannya secara tidak langsung membantu meningkatkan 

kinerja karyawannya. Dengan adanya pemimpin seperti itu, setiap karyawan 

organisasi akan lebih nyaman dalam menjalankan tugasnya sehingga kepercayaan 

mereka kepada organisasinya juga semakin meningkat. Meningkatnya 

kepercayaan para karyawan terhadap organisasi akan membentuk suatu komitmen 

yang kuat sebagai modal untuk membangun sebuah organisasi yang baik. 

 Komitmen organisasi adalah sejauh mana karyawan percaya dan 

menerima tujuan organisasi serta keinginan untuk tetap dengan organisasi (Mathis 

et.all, 2015:62). Sebuah komitmen akan terbentuk ketika setiap karyawan merasa 

percaya dan nyaman dalam menjalankan tugasnya di organisasi sehingga 

karyawan ingin tetap bertahan dan membantu organisasi mencapai tujuannya. 

Keputusan karyawan untuk tetap bertahan atau meninggalkan organisasi dapat 

ditunjukkan dengan tingkat ketidakhadiran karyawan dan turn over karyawan. 

Karyawan yang kurang berkomitmen untuk organisasi lebih cenderung menarik 



diri dari organisasinya, baik secara terselubung seperti absen kerja ataupun secara 

terang-terang dengan melakukan rotasi atau mengundurkan diri. Komitmen 

merupakan perwujudan dari kesetiaan karyawan terhadap organisasi dan sebagai 

pondasi terbentuknya organisasi yang baik. Semakin tinggi komitmen 

menunjukkan tingkat kinerja karyawan. Komitmen karyawan terhadap organisasi 

menjadi perhatian khusus bagi setiap perusahaan. 

 Era modern seperti saat ini, banyak perusahaan yang menjalankan 

bisnisnya secara konvensional mulai mengalami penurunan bahkan kebangkrutan. 

Hal tersebut terjadi di berbagai jenis perusahaan terutama perusahaan jasa 

pengiriman surat dan barang seperti PT Pos Indonesia (Persero). PT Pos Indonesia 

(Persero) merupakan salah satu badan umum milik negara (BUMN) yang 

bergerak di bidang jasa pengiriman barang dan surat terbesar di Indonesia. PT Pos 

Indonesia (Persero) juga merupakan perusahaan penyedia jasa pengiriman barang 

paling lama berdiri diantara perusahaan penyedia jasa pengiriman yang lain. PT 

Pos Indonesia (Persero) memiliki klasifikasi status karyawan, yaitu karyawan 

tetap, karyawan outsourcing dan pekerja harian lepas (PHL). Karyawan tetap 

menempati jabatan yang cukup penting, seperti kepala kantor pos, wakil kepala 

kantor pos, manajer SDM, manajer keuangan, manajer pemasaran dan manajer 

operasional. Karyawan outsourcing dan PHL di PT Pos Indonesia (Persero) 

menempati posisi waktu tertentu seperti security, teller, customer service (CS), 

petugas antaran, petugas pengolahan, staf SDM, staf keuangan, staf pemasaran 

dan staf operasional. Berbagai kemudahan yang ditawarkan dalam pelayanan 

terhadap pelanggan seperti pengiriman uang, pembayaran tagihan air, listrik dan 



telepon merupakan suatu strategi yang diambil oleh PT Pos Indonesia (Persero) 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya 

 PT Pos Indonesia (Persero) sempat mengalami penurunan pendapatan 

pada awal tahun 2000-2008. Adanya layanan pesan singkat (SMS) dan jaringan 

internet yang masuk ke Indonesia menjadi hambatan tersendiri bagi Pos Indonesia 

yang saat ini masih mengandalkan pengiriman surat secara konvensional. Pada 

saat itu, pendapatan Pos Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan. 

Kerugian Pos Indonesia pada periode 2004-2008 mencapai Rp 606,5 miliar 

(koran-sindo.com, 2016). Hal tersebut berdampak buruk bagi kelanjutan bisnis 

Pos Indonesia. Namun pada awal tahun 2009, nasib Pos Indonesia mulai berubah 

setelah adanya liberalisasi bisnis pos melalui UU No 38 tahun 2009 tentang pos. 

Pos Indonesia mulai melakukan transformasi dengan membentuk holding 

company, revitalisasi bisnis inti, mengembangkan bisnis-bisnis baru dan 

merestrukturiasi organisasi internal Pos Indonesia. (Tirto.id, 2016). 

 Pos Indonesia semakin berkembang dari waktu ke waktu. Sampai saat ini 

Pos Indonesia telah memperluas area bisnisnya yang dulu hanya mengandalkan 

jasa pengiriman surat dan barang secara konvensional menjadi Pos Indonesia yang 

lebih modern dengan bekerja sama dengan salah satu mitra e-commerce terbesar 

di Indonesia yaitu Lazada. Pos Indonesia saat ini telah berhasil beradaptasi dengan 

perkembangan zaman dan kembali bersaing dengan para kompetitornya.  

 Pos Indonesia sangat mengedepankan pelayanan terhadap pelanggan. 

Pelayanan merupakan sesuatu yang sangat diperhatikan oleh perusahaan seperti 

Pos Indonesia. Baik atau tidaknya kualitas pelayanan tergantung kepada kinerja 

setiap karyawan Pos Indonesia. Pelayanan yang berkualitas ditunjukkan dengan 



kinerja karyawan secara optimal sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan yang 

ditentukan. Kinerja yang buruk dari karyawan akan berdampak buruk pada citra 

perusahaan. Untuk menghindari hal tersebut, dukungan seorang pemimpin akan 

membantu para karyawan untuk menyelesaikan masalah terkait kinerja mereka. 

Selain itu, dorongan semangat yang diberikan pemimpin kepada karyawannya 

membuat mereka lebih nyaman dan lebih giat dalam bekerja sehingga membuat 

komitmen karyawan terhadap organisasi/perusahaan akan tetap terjaga. Hal 

tersebut dapat berdampak positif terhadap peningkatkan kinerja karyawan. Maka 

dari itu, sudah menjadi kewajiban dari Pos Indonesia untuk lebih meningkatkan 

kualitas kinerja dari karyawannya demi menjaga kualitas pelayanan dan 

kepercayaan para pelanggannya.  

 Gaya kepemimpinan dan komitmen organisasi merupakan sesuatu yang 

penting bagi setiap organisasi dalam mencapai tujuannya, tidak terkecuali bagi PT 

Pos Indonesia (Persero) kota Kediri. Gaya kepemimpinan yang digunakan setiap 

manager PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri sangat berbeda-beda. Terdapat 

beberapa manajer yang sering datang terlambat, kurang mengawasi pekerjaan 

karyawannya. Jika ada karyawan yang kesulitan dalam menyelesaikan suatu 

pekerjaan, pemimpin tersebut tidak akan membantu dan hanya menghimbau 

karyawan tersebut untuk segera mencari jalan keluar dari permasalahannya. Selain 

itu, para manajer tersebut juga kurang melakukan interaksi dengan karyawan 

dengan baik sehingga karyawan yang memiliki potensi kurang mendapat 

perhatian dari atasannya. Hal tersebut akan berdampak pada pola kinerja para 

karyawan. Perbedaan gaya kepemimpinan setiap manajer di PT Pos Indonesia 



(Persero) kota Kediri membuat pola kerja karyawan di setiap bagian perusahaan 

menjadi berbeda sehingga hal tersebut berdampak pada kinerja karyawan. 

 Terdapat kasus lain seperti beberapa karyawan yang bekerja di bagian 

tertentu dalam perusahaan memanfaatkan waktu kerja mereka untuk beristirahat 

ditengah padatnya pekerjaan. Hal tersebut disebabkan oleh pengawasan yang 

kurang dari atasan atau manajer mereka sehingga mereka kurang memiliki rasa 

tanggung jawab terhadap pekerjaannya. Selain itu, banyak karyawan yang lama 

bekerja disana mengeluhkan jenjang karir mereka di perusahaan dan tidak sedikit 

dari mereka yang berniat untuk segera pergi dari perusahaan. Hal tersebut 

dikarnakan gaji dan posisi mereka yang tidak sesuai dengan kemampuan dan 

kontribusi yang mereka berikan terhadap perusahaan. Hal tersebut membuat 

mereka merasa kurang nyaman berada di perusahaan sehingga mempengaruhi 

kinerja mereka. Beberapa kasus tersebut merupakan bukti bahwa semakin 

menurunnya tingkat kepercayaan karyawan terhadap pemimpin dan perusahaan 

yang menyebabkan penurunan kinerja karyawan. Menurunnya kinerja karyawan 

berdampak besar pada kualitas pelayanan di PT Pos Indonesia (Persero) Kota 

Kediri. 

 Dari beberapa fakta yang telah disebutkan, maka perlunya mengadakan 

sebuah penelitian dengan mengangkat judul "Pengaruh Kepemimpinan 

Transformasional dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan di 

PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri" 

 

 

 



1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, berikut 

rumusan masalah untuk penelitian: 

1. Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan pada PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri? 

2. Apakah terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan rujukan dalam 

pembentukan konsep-konsep baru tentang manajemen sumber daya manusia 

secara faktual yang khususnya berkaitan dengan kepemimpinan, komitmen 

organisasi dan kinerja karyawan di suatu perusahaan. Hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak sebagai berikut: 

 

 

 



1.4.1 Bagi Peneliti 

1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang kepemimpinan transformasional dalam suatu 

perusahaan. 

2. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang komitmen organisasi dalam suatu perusahaan. 

3. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu 

pengetahuan tentang pengaruh kepemimpinan dan komitmen organisasi 

terhadap kinerja karyawan di suatu perusahaan. 

4. Sebagai syarat  untuk memenuhi tugas akhir dan untuk mendapatkan 

gelar sarjana. 

1.4.2 Bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan khasanah 

pustaka khususnya bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Brawijaya Malang, sehingga dapat dijadikan referensi pada penelitian-

penelitian selanjutnya yang akan dilakukan di masa mendatang. 

2. Hasil penelitian ini  diharapkan dapat menjadi tambahan referensi belajar 

bagi mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya 

Malang. 

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana kerjasama antara 

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang dengan 

perusahaan bersangkutan. 

 

 



1.4.3 Bagi Objek Penelitian 

1. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan terhadap pengambilan 

keputusan oleh PT Pos Indonesia (Persero) Kota Kediri mengenai 

kepemimpinan transformasional dan komitmen dalam beroganisasi di 

perusahaan tersebut. 

2. Menjadi bahan masukan dan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan-

kebijakan khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber 

daya manusia sehingga dapat meningkatkan kinerja karyawan dalam 

memberi layanan terhadap konsumen. 

1.4.4 Bagi Pembaca 

1. Dapat menambah ilmu dan wawasan pembaca tentang manajemen 

sumber daya manusia terutama pengaruh kepemimpinan 

transformasional dan komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 

2. Dapat menjadi referensi dalam belajar ataupun penelitian yang akan 

dilakukan pembaca dalam hal kepemimpinan transformasional, 

komitmen organisasi dan kinerja karyawan. 

 


