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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan dunia usaha makin berkembang pesat, sehingga 

perusahaan harus memanfaatkan sumber daya alam serta sumber daya manusia 

untuk menunjang kegiatan perusahaan. Persaingan perusahaan di era 

globalisasi semakin tajam sehingga Sumber Daya Manusia (SDM) dituntut 

untuk terus-menerus mampu mengembangkan diri secara proaktif. Sumber 

Daya Manusia (SDM) harus menjadi pribadi yang mau belajar dan bekerja 

keras dengan penuh semangat, sehingga potensi insaninya bekembang secara 

maksimal (Sutrisno, 2016).  

Oleh karena itu, SDM yang diperlukan saat ini yang sanggup 

menguasai teknologi dengan cepat, adaptif dan responsif (Sutrisno, 2016). 

Dengan menargetkan produksi hingga 1,5 juta unit mobil pada tahun 2020, 

tentu perlu peran SDM yang terampil (Kemenperin.go.id). Selain hal diatas, 

Sumber Daya Manusia juga harus memiliki komitmen organisasi. Komitmen 

organisasi adalah sejauh mana orang mengidentifikasi dirinya dengan 

organisasi yang mempekerjakan mereka. Ini menyiratkan kesediaan dari pihak 

karyawan untuk mengajukan upaya substansial atas nama atas nama organisasi 

atau niatnya untuk tinggal dengan organisasi untuk waktu lama (Wagner dan 

Hollenback dalam Yusuf dan Syarif, 2018) 
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Salah satu faktor yang mempengaruhi Komitmen organisasi adalah 

disiplin. Disiplin kerja adalah kesadaran dan kesediaan pegawai menaati semua 

peraturan organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku. Dengan demikian, 

disiplin kerja merupakan suatu alat yang digunakan pimpinan untuk 

berkomunikasi dengan pegawai agar mereka bersedia untuk mengubah 

perilaku mereka mengikuti aturan main yang ditetapkan (Sinambela, 2019). 

Menurut Mowday, Porter, dan Steers (1982) komitmen organisasi 

memiiki arti lebih dari sekedar loyalitas yang pasif, tetapi melibatkan hubungan 

aktif dan keinginan karyawan untuk memberikan kontribusi yang berarti pada 

organisasinya. Komitmen organisasi yang dikemukakan oleh Mowday dkk ini 

bercirikan adanya belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai 

organisasi; kesiapan untuk bekerja keras; serta keinginan yang kuat untuk 

bertahan dalam organisasi. 

Dengan adanya komitmen organisasi yang tumbuh dalam diri 

karyawan, maka harus ada kedisiplinan dari karyawan yang diatur oleh 

perusahaan. Karena karyawan yang memiliki komitmen organisasi tanpa ada 

kedisiplinan akan membuat penilaian berbeda. Disiplin kerja dapat diartikan 

kesadaran dan kesediaan seseorang mentaati peraturan perusahaan atau 

organisasi dan norma-norma sosial yang berlaku, dimana karyawan selalu 

datang dan pulang tepat waktu dan mengerjakan semua pekerjaannya dengan 

baik (Hasibuan, 2013). 
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Komitmen organisasi juga dapat dipengaruhi oleh Gaya 

Kepemimpinan. Menurut Santosa dalam Rivai dkk (2013), gaya 

kepemimpinan sebagai usaha untuk memengaruhi anggota kelompok agar 

mereka bersedia menyumbangkan kemampuannya lebih banyak dalam 

mencapai tujuan kelompok yang telah disepakati. 

Komitmen organisasi, gaya kepemimpinan serta disiplin kerja juga 

mempengaruhi kinerja karyawan. Kinerja menurut Mangkunegara (2010) 

adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang 

karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Fenomena perusahaan yang saya temui saat wawancara dengan pemilik 

perusahaan pada saat wawancara awal yaitu adanya tingkat turnover sehingga 

banyak karyawan yang keluar dan masuk dalam perusahaan. Dari 

permasalahan perusahaan tersebut yang membuat saya tertarik untuk meneliti 

di PT. Harapan Jaya Globalindo. 

Penelitian terdahulu tentang komitmen organisasi terhadap kinerja 

karyawan sudah dilakukan oleh Sarah Apriliana, Dkk (2017), Okto Abrivianto, 

Dkk (2014). Dari hasil penelitiannya bahwa variabel komitmen organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Gaya kepemimpinan terhadap 

komitmen organisasi sudah diteliti oleh Nur Dian Fitriana, Dkk (2014), Saut 

Purba (2011), Lukia Zuraida (2013). Dari hasil penelitiannya bahwa gaya 

kepemimpinan memiliki pengaruh terhadap komitmen organisasi. Gaya 

kepemimpinan yang baik akan membawa rasa nyaman bagi para karyawannya 
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untuk bekerja sehingga mereka memiliki keinginan untuk menetap dalam 

organisasi tersebut. Disiplin kerja terhadap komitmen organisasi sudah diteliti 

oleh Qisty Anindiati, Dkk (2016), dan Nurlaely, Dkk (2016) . Dari hasil 

penelitiannya bahwa pengaruh positif antara disiplin kerja dengan komitmen 

organisasi. Penelitian Siswoyo Haryono, (2019) menyatakan bahwa disiplin 

kerja tidak berpengaruh terhadap komitmen organisasi. 

Penelitian terdahulu kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang dilakukan 

oleh Siswanto Wijaya Putra (2012), Nyoman Aditya, Dkk (2017). Dari hasil 

penelitiannya  bahwa kepemimpinan berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan, dan juga penelitian menurut Kuncoro (2011) mengatakan bahwa 

gaya kepemimpinan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Disiplin kerja terhadap kinerja karyawan sudah diteliti oleh Christian 

Katiandagho, Dkk (2014), Jeli Nata Liyas, Dkk (2017). Dari hasil 

penelitiannya bahwa displin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai.  

Berkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu diatas, maka penelitian 

ini dilakukan dengan tujuan melakukan penelitian pengembangan pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Luksono Pramudito, Dkk, (2009). 

Pengaruh kepemimpinan dan motivasi terhadap kinerja karyawan dengan 

komitmen organisasi sebagai variabel intervening. Dalam penelitian Luksono 

memberikan saran untuk menambahkan variabel independen agar 

menghasilkan hasil yang lebih baik.  

Dalam hal ini, peneliti memilih variabel gaya kepemimpinan dan 

disiplin kerja karena berpengaruh positif. Selain itu peneliti menambahkan 
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variabel mediasi komitmen organisasi dari peneliti yang dilakukan oleh 

Luksono dkk, (2009). Saya memilih komitmen organisasi sebagai variabel 

mediasi agar lebih mengetahui fenomena yang benar benar  terjadi di sebuah 

perusahaan. Dalam penelitian Laksono dkk, (2009) juga memberikan kritik 

pada penelitiannya, yaitu penambahan variabel lain dimungkinkan untuk 

ditambahkan dalam variabel independen sehingga dapat memberikan 

kontribusi yang lebih besar terhadap kinerja karyawan, berbeda tempat atau 

objek penelitiannya serta indikatornya diperbanyak atau divariasikan. 

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik mengambil objek penelitian 

di PT Harapan Jaya Globalindo Kabupaten Banyumas, alasan mengapa tertarik 

meneliti pada PT. Harapan Jaya Globalindo dalam melakukan perluasan 

pemasaran sudah keluar kabupaten bahkan luar provinsi. Selain itu  PT. 

Harapan Jaya Globalindo yang mampu bersaing  dengan waktu yang cukup 

lama. 

Dalam hal ini peneliti berharap  bahwa penelitian yang dilakukan di PT. 

Harapan Jaya Globalindo dapat bermanfaat bagi perusahaan serta mengetahui 

tingkat komitmen organisasi karyawan yang terdapat di PT. Harapan Jaya 

Globalindo Sokaraja. Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti 

tertarik untuk mengkaji lebih dalam untuk dijadikan penelitian dengan judul “ 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Disiplin Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan melalui Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Mediasi Pada 

PT. Harapan Jaya Globalindo”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat dirumuskan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan terhadap 

komitmen organisasi pada PT. Harapan Jaya Globalindo di Sokaraja ? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap komitmen 

organisasi pada PT. Harapan Jaya Globalindo di Sokaraja ? 

3. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Harapan Jaya Globalindo  di Sokaraja ? 

4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh positif signifikan  terhadap 

kinerja karyawan pada PT. Harapan Jaya Globalindo  di Sokaraja ? 

5. Apakah  disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Harapan Jaya Globalindo  di Sokaraja ? 

6. Apakah komitmen organisasi dapat memediasi antara gaya kepemimpinan 

dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Harapan Jaya 

Globalindo di Sokaraja ? 

C. Pembatasan Masalah 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, pembatasan masalah pada 

penelitian ini yaitu pengaruh gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel mediasi PT. 

Harapan Jaya Globalindo Sokaraja. Terdapat tiga faktor yang di teliti yaitu 

gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan komitmen organisasi. 

Di dalam pembatasan masalah melakukan penelitian pada : 
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1. Responden adalah seluruh karyawan PT. Harapan Jaya Globalindo di 

Sokaraja. 

2. Penelitian ini dibatasi pada gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap 

kinerja karyawan melalui komitmen organisasi sebagai variabel mediasi 

pada  PT. Harapan Jaya Globalindo di Sokaraja. 

3. Waktu penelitian di PT Harapan Jaya Globalindo dilakukan pada bulan 

November sampai bulan Desember 2019. 

D. Tujuan penelitian 

Berdasarkan  rumusan  masalah  yang  telah  diuraikan  diatas,  maka  

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan terhadap komitmen 

organisasi. 

2. Untuk menguji pengaruh disiplin kerja terhadap komitmen organisasi. 

3. Untuk menguji pengaruh  komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan.  

4. Untuk menguji pengaruh  gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.  

5. Untuk menguji pengaruh  disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.  

6. Untuk menguji pengaruh mediasi komitmen organisasi pada hubungan 

antara gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  bagi 

pihak-pihak berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu : 
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a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi peningkatan kinerja dalam 

PT Harapan Jaya Globalindo di Sokaraja 

b. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang 

berhubungan dengan kepemimpinan, disiplin kerja, komitmen 

organisasi serta kinerja karyawan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi perusahaan (PT. Harapan Jaya Globalindo Sokaraja) 

Diharapkan  agar  dapat  digunakan  sebagai  masukan  pentingnya 

pengaruh    gaya kepemimpinan dan disiplin kerja  terhadap kinerja  

karyawan melalui komitmen organisasi  dan  dapat  menjadi  

pertimbangan  dalam menyusun  strategi  untuk  meningkatkan  

kinerja karyawan,  Sehingga produktivitas  kerja  karyawan  akan  

optimal  dan   meningkatkan  laba perusahaan. 

b. Bagi peneliti 

Untuk  kepentingan  peneliti  dalam  rangka  menerapkan  ilmu  

yang diperoleh  selama  proses  belajar  pada  jurusan  Manajemen  

khususnya menambah  kemampuan  dalam  memahami  aspek  sumber  

daya manusia.  

c. Bagi Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur 

khususnya bagi manajemen sumber daya manusia tentang pengaruh 

gaya kepemimpinan dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan 
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melalui komitmen organisasi sebagai variabel mediasi pada PT. 

Harapan Jaya Globalindo di Sokaraja. 

d. Bagi Karyawan. 

Hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk membantu 

pemahaman karyawan dalam hubungan kinerja karyawan dengan 

pengaruh gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan komitmen organisasi 

sehingga dapat menjadikan pertimbangan dalam membuat suatu 

keputusan atau pertimbangan. 
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