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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pelaku bisnis dalam bidang jasa yang jumlahnya semakin hari kian 

meningkat menyebabkan terjadinya persaingan yang kompetitif dalam dunia 

bisnis. Persaingan ini memaksa perusahaan menggunakan strategi yang tetap 

dalam menjalankan bisnisnya agar memiliki keunggulan dalam persaingan 

(Damayanti, 2017). Perusahaan harus mencari cara agar tetap bertahan dan 

berkembangserta memiliki sumber daya manusia yang berkualitas untuk 

menunjang kinerja. Sumber daya manusia adalah harta atau asset paling 

berharga dan paling penting dimiliki oleh suatu organisasi/perusahaan, karena 

keberhasilan organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia, Ardana, 

dkkdalam Mahendra (2015). 

PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) merupakan perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang penyediaan jasa 

kelistrikan di Indonesia. PLN didirikan oleh pemerintah pada tahun 1945 lalu 

kemudian menjadi BUMN yang ditunjuk dan ditugaskan oleh pemerintah 

sebagai Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) sesuai dengan 

UU No. 15 Tahun 1985. Berdasarkan UU No. 30 tahun 2009, PLN bukan lagi 

sebagai PKUK namun sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan 

tugas menyediakan tenaga listrik bagi kepentingan umum (www.pln.co.id). 

PT. PLN (Persero) APP Purwokerto merupakan salah satu Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) yang bergerak dibidang kelistrikan yang bertujuan 
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melayani masyarakat di seluruh Nusantara dalam jumlah dan mutu yang 

memadai, serta memupuk keuntungan. PT. PLN menerapkan GCG (Good 

Corporate Governance) dalam menjaga pertumbuhan usaha secara 

berkelanjutan, meningkatkan nilai perusahaan dan sebagai upaya agar 

perusahaan mampu bertahan dalam persaingan. Sesuai dengan visi PT. PLN 

adalah diakui sebagai Perusahaan Kelas Dunia yang Bertumbuh kembang, 

Unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada Potensi Insani, sedangkan 

salah satu misinya adalah menjalankan bisnis kelistrikan dan bidang lain yang 

terkait, berorientasi pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan dan 

pemegang saham (www.pln.co.id). Untuk mencapai visi dan misi tersebut, 

PT. PLN berupaya mewujudkan perusahaan dengan sumber daya manusia 

yang berkualitas baik. 

Dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik, 

sebuah perusahaan harus memperhatikan kinerja para karyawan. Kinerja 

karyawan adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang 

pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2016). Kinerja karyawan sangatlah 

perlu, sebab dengan kinerja ini akan diketahui seberapa jauh kemampuan 

karyawan dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepadanya (Afandi, 

2018). Jika kinerja karyawan baik maka kinerja perusahaan akan baik pula, 

demikian sebaliknya jika kinerja karyawan tidak baik maka akan tidak baik 

pula kinerja perusahaan (Rudy Fahrurazi, 2016). 
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Berdasarkan pra survey yang dilakukan tanggal 19 Oktober 2018 pada 

karyawan PT. PLN (Persero) APP Purwokerto terlihat kinerja yang dihasilkan 

sudah cukup baik namun belum maksimal. Misalnya kehadiran karyawan 

yang masih belum melakukan disiplin waktu secara maksimal. Karyawan 

yang kurang disiplin akan sulit meningkatkan kinerja karyawan dan tidak 

mungkin untuk merealisasikan pencapaian tujuan yang ditetapkan perusahaan 

sebelumnya. Oleh sebab itu seorang pimpinan yang baik harus memberikan 

dorongan atau pengawasan agar para bawahannya mempunyai disiplin yang 

baik dalam suatu organisasi (Maslan Banni, 2013). 

Berdasarkan data awal yang didapatkan oleh peneliti, terdapat 

ketidakdisiplinan karyawan pada tingkat kehadiran tepat waktu yang terjadi di 

PT. PLN (Persero) APP Purwokerto dalam 5 bulan terakhir pada tahun 2018, 

hal ini dapat dilihat dari kehadiran karyawan yang masih belum melakukan 

disiplin waktu secara maksimal. Pada bulan Mei tingkat kehadiran karyawan 

yang datang lebih dari pukul 07.30 WIB sebesar 59%, pada bulan Juni 

mengalami penurunan menjadi 48%, tetapi pada bulan Juli mengalami 

peningkatan menjadi 50%, pada bulan Agustusjuga mengalami peningkatan 

menjadi 52%, tetapi pada bulan September mengalami penurunan menjadi 

42%. 

Penelitian tentang kinerja telah diteliti oleh beberapa peneliti 

diantaranya oleh Mahendra (2015), Agustina Ritawati (2013), Anggriani 

Atika (2017), Roy Johan Agung Tucunan (2014), dan I Wayan Arta Permana 

Putra (2015) menunjukkan hasil penelitian bahwa kepemimpinan 
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transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Baba (2018), Junaidi (2018) 

dan Anggriani Atika (2017) menunjukkan hasil penelitian bahwa komunikasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Mahendra (2015), I Wayan Arta Permana Putra (2015), 

Anggy Henly Kumajas (2017), Muchlis R. Luddin (2018), Etty Puji Lestari 

(2014), Rinlody (2013), dan Thaief dkk (2015) menunjukkan hasil penelitian 

bahwa disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Penelitian yang dilakukan oleh Anggy Henly Kumajas (2017), Ali 

Baba (2018), Agustina Ritawati (2013), dan Elva Yunita (2013) menunjukkan 

hasil penelitian bahwa budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Faktor kepemimpinan mempunyai peran yang sangat penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan, karena kepemimpinan yang efektif 

memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua karyawan dalam 

mencapai tujuan-tujuan organisasi. Ini menunjukkan bahwa sebuah 

kepemimpinan sangatlah penting untuk mendorong sebuah organisasi meraih 

tujuannya (Ujang Wawan Sam Adinata, 2015). Salah satu gaya 

kepemimpinan yang mampu meningkatkan kinerja para karyawan yaitu 

kepemimpinan transformasional (Mahendra, 2015). Kepemimpinan 

transformasional adalah perspektif kepemimpinan yang menjelaskan 

bagaimana pemimpin mengubah tim atau organisasi dengan menciptakan, 

mengomunikasikan dan membuat model visi untuk organisasi atau unit kerja 
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dan memberi inspirasi pekerja untuk berusaha mencapai visi tersebut 

(Wibowo, 2017). Pemimpin yang mempunyai tujuan jelas yang bisa 

membimbing organisasi menuju arah baru dan pemimpin yang mampu 

mengurangi tekanan kerja karyawan akan mampu meningkatkan 

kesejahteraan karyawannya (Damayanti, 2017). 

Dalam melaksanakan pekerjaan, karyawan tidak lepas dari komunikasi 

dengan sesama rekan kerja, dengan atasan dan dengan bawahan. Komunikasi 

yang baik dapat menjadi sarana yang tepat dalam meningkatkan kinerja 

pegawai (Fanny Anggriawan, 2017). Komunikasi merupakan suatu proses 

penyampaian pesan dalam bentuk lambang bermakna sebagai pikiran dan 

perasaan berupa ide, informasi, kepercayaan, harapan, himbauan, dan  

sebagai panduan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, baik 

langsung secara tatap muka maupun tidak langsung melalui media, dengan 

tujuan mengubah sikap, pandangan atau perilaku(Afandi, 2018). Dengan 

adanya proses komunikasi yang baik dalam organisasi maka akan ada proses 

penyampaian informasi baik dari atasan kepada bawahan, tetapi proses 

komunikasi tidak hanya menyampaikan informasi atau hanya agar orang lain 

juga bersedia menerima dan melakukan perbuatan atau kegiatan yang 

dikehendaki sehingga akan terjalin suasana yang harmonis kepada para 

bawahan mengetahui secara pasti keinginan atasan, dan apa yang harus 

dikerjakan kaitannya dengan usaha kerjasama untuk mencapai tujuan 

organisasi/perusahaan yang telah ditetapkan (Ali Baba, 2018). 
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Setiap perusahaan memiliki peraturan yang berbeda untuk menciptakan 

disiplin kerja yang dapat meningkatkan kinerja karyawan. Kedisiplinan 

merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan 

perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku (Hasibuan, 2017). 

Karyawan dengan disiplin kerja yang baik diharapkan mampu melaksanakan 

dan menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan 

efektif dan efisien serta tepat pada waktunya. Disiplin kerja seorang karyawan 

tidak hanya dilihat dari absensi, tetapi juga bisa dinilai dari sikap karyawan 

tersebut dalam melaksanakan pekerjaannya (Agung Setiawan, 2013). 

Kedisiplinan karyawan mutlak diperlukan agar seluruh aktivitas yang sedang 

dan akan dilaksanakan berjalan sesuai mekanisme yang telah ditentukan, 

Iriani, 2010 dalam Mahendra (2015). 

Budaya organisasi juga memiliki peran yang cukup penting dalam 

meningkatkan kinerja karyawan. Budaya organisasi berfungsi sebagai 

pengikat seluruh komponen organisasi, menentukan identitas, suntikan 

energi, motivator, dan dapat dijadikan pedoman bagi anggota organisasi 

(Dewi Sandy Trang, 2013). Budaya organisasi adalah mengacu pada suatu 

sistem berbagi arti yang dilakukan oleh para anggota yang membedakan 

organisasi dari organisasi lainnya (Robbins, 2013). Setiap organisasi memiliki 

budaya yang berbeda-beda sehingga pemimpin pun harus memahami budaya 

organisasi ditempatnya bekerja. Budaya organisasi pada konsep yang paling 

dasar adalah pola-pola asumsi yang dimiliki bersama tentang bagaimana 

pekerjaan diselesaikan dalam sebuah organisasi (Ali Baba, 2018). 
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Penelitian ini adalah pengembangan dari penelitian-penelitian terdahulu 

yaitu penelitian yang dilakukan oleh Mahendra (2015) yang berjudul 

“Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Disiplin Kerja, dan Burnout 

terhadap Kinerja Karyawan Arma Museum And Resort” yang menyebutkan 

bahwa kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai R² adjusted 0,685 atau 

68,5%, peneliti tidak memasukkan variabel burnout karena menurut 

penelitian oleh Maharani (2012) memberikan kesimpulan bahwa tidak ada 

hubungan antara burnout dengan kinerja perawat dan Hamideh Shamsafrouz 

(2015) memberikan kesimpulan bahwa burnout berpengaruh tidak signifikan 

dengan kinerja guru. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Baba (2018) yang berjudul 

“Pengaruh Kompetensi, Komunikasi dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja 

Karyawan PT. Semen Bosowa Maros” yang menyebutkan bahwa komunikasi 

dan budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan nilai R² adjusted  0,662 atau 66,2%, peneliti tidak 

memasukkan variabel kompetensi karena menurut penelitian oleh Anak 

Agung Ngurah Bagus Dhermawan (2012) kompetensi berpengaruh tidak 

signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anggy Henly Kumajas (2017) yang 

berjudul “Pengaruh Budaya Organisasi, Disiplin Kerja, dan Lingkungan 

Kerja terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN (Persero) Kantor Wilayah 

Suluttenggo” yang menyebutkan bahwa budaya organisasi dan disiplin kerja 

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional... Dyan Fitriani, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2019



 

8 
 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dengan nilai R² 

adjusted 0,235 atau 23,5%, peneliti tidak memasukkan variabel lingkungan 

kerja karena lingkungan kerja berpengaruh negatif dan tidak signifikan 

terhadap kinerja karyawan. 

Dari ketiga penelitian terdahulu terdapat beberapa kelemahan 

diantaranya pengaruh nilai R
2 

adjusted yang rendah dan minimnya variabel 

yang digunakan dalam penelitian terdahulu. Untuk itu peneliti akan 

menggunakan variabel yang paling dominan signifikan terhadap kinerja dari 

jurnal yang menjadi acuan. Peneliti mengombinasi variabel Kepemimpinan 

Transformasional, Komunikasi, Disiplin Kerja, dan Budaya Organisasi yang 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Tujuan 

mengombinasi variabel tersebut adalah untuk meningkatkan nilai R² yang 

melebihi penelitian sebelumnya. 

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian ini berjudul “Pengaruh 

Kepemimpinan Transformasional, Komunikasi, Disiplin Kerja, Dan 

Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. PLN 

(Persero) APP Purwokerto”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. PLN (Persero) APP Purwokerto? 
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2. Apakah komunikasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. PLN (Persero) APP Purwokerto? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. PLN (Persero) APP Purwokerto? 

4. Apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan PT. PLN (Persero) APP Purwokerto? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti 

lebih terfokuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dilakukan pada karyawan tetap PT. PLN (Persero) APP 

Purwokerto. 

2. Variabel yang diteliti dibatasi pada variabel bebas kepemimpinan 

transformasional, komunikasi, disiplin kerja, dan budaya organisasi. 

Sedangkan variabel terikatnya adalah kinerja karyawan. 

3. Penelitian ini dilaksanakan selama bulan November-Desember 2018. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan PT. PLN (Persero) APP Purwokerto. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan PT. 

PLN (Persero) APP Purwokerto. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT. 

PLN (Persero) APP Purwokerto. 

4. Untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

PT. PLN (Persero) APP Purwokerto. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi Akademisi 

Dapat dijadikan rujukan bagi upaya pengembangan Ilmu 

Pemerintahan, dan berguna juga untuk menjadi referensi bagi mahasiswa 

yang melakukan kajian dalam studi Manajemen Sumber Daya Manusia. 

2. Bagi Peneliti 

Untuk memenuhi salah satu syarat mencapai derajat Sarjana 

Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto serta dapat digunakan sebagai acuan di 

bidang Sumber Daya Manusia khususnya bahasan kepemimpinan 

transformasional, komunikasi, disiplin kerja, dan budaya organisasi 

terhadap kinerja karyawan. 

3. Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai indikator bagi PT. PLN (Persero) APP 

Purwokerto dan referensi untuk pengambilan keputusan terkait dengan 

kepemimpinan transformasional, komunikasi, disiplin kerja, dan budaya 

organisasi yang diciptakan demi mencapai tujuan. 
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