
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar Belakang Masalah

Pada dasarnya dalam suatu organisasi atau perusahaan, kepemimpinan  merupakan

salah satu faktor penting. Faktor kepemimpinan dapat memberikan  pengaruh yang berarti

terhadap kepuasan kerja pegawai, karena pemimpin yang  merencanakan,

menginformasikan, membuat dan mengevaluasi berbagai keputusan  yang harus

dilaksanakan dalam organisasi tersebut. Faktor-faktor yang berhubungan  dengan sikap,

gaya, dan perilaku pemimpin sangat berpengaruh terhadap pegawai  yang dipimpinnya

bahkan turut berpengaruh terhadap kinerja suatu organisasi. Selain faktor kepemimpinan,

budaya organisasi juga merupakan faktor yang  mempengaruhi kinerja seorang pegawai.

Dimana, berbagai pengaruh perubahan yang terjadi akibat reformasi menuntut organisasi

baik organisasi swasta maupun pemerintah untuk mengadakan inovasi-inovasi guna

menghadapi tuntutan perubahan dan berupaya menyusun kebijakan yang selaras dengan

perubahan lingkungan. Suatu organisasi harus mampu menyusun kebijakan yang tepat

untuk mengatasi setiap perubahan yang akan terjadi. Penyusunan kebijakan yang menjadi

perhatian manajemen salah satunya menyangkut pemberdayaan sumber daya manusia.

Salah satu model kepemimpinan yang sedang dikembangkan untuk mengatasi

perubahan tersebut adalah servant leadership, Servant leadership dikemukakan oleh

(Greenleaf, 1970) menyatakan bahwa servant leadership menjadi pemimpin dimulai dari

perasaan alami bahwa seorang pemimpin ingin membantu, tujuan pertama kali seorang

pemimpin adalah untuk membantu. Servant leadership adalah suatu kepemimpinan yang

berawal dari perasaan tulus yang timbul dari dalam hati yang berkehendak untuk
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melayani. Pilihan yang berasal dari suara hati itu kemudian menghadirkan hasrat untuk

menjadi pemimpin.

Fokus utama dari Servant leadership adalah pada bagaimana mengembangkan

pihak lain (pengikut, komunitas internal dan eksternal), bukan untuk mementingkan diri

sendiri. Sementara itu karakteristik utama yang membedakan Servant leadership dengan

kepemimpinan model yang lainnya, menurut (Spears: 2004) Servant leadership adalah

keinginan untuk melayani hadir sebelum adanya keinginan untuk memimpin. Selanjutnya

mereka yang memiliki kualitas kepemimpinan akan menjadi pemimpin, sebab itulah cara

paling efektif untuk melayani.

Servant leadership yang efektif akan menimbulkan kepuasan kerja pada

karyawan, kepuasan kerja karyawan sangatlah penting bagi perusahaan. Menurut

(Hasibuan, 2007: 202) Kepuasan kerja adalah sikap emosional yang menyenangkan dan

mencintai pekerjaannya. Kepuasan kerja (job statisfaction) karyawan harus diciptakan

sebaik-baiknya supaya moral kerja, dedikasi, dan kedisiplinan karyawan meningkat.

Sikap ini dicerminkan oleh moral kerja, kedisiplinan, dan prestasi kerja. Kepuasan kerja

dalam pekerjaan merupakan kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan dengan

memperoleh pujian hasil kerja, penempatan, perlakuan, peralatan, dan suasana lingkungan

kerja yang baik. Karyawan yang lebih suka menikmati kepuasan kerja dalam pekerjaan,

akan lebih mengutamakan pekerjaannya daripada balas jasa walaupun balas jasa itu

penting. Perilaku atasan juga merupakan determinan utama dari kepuasan. Umumnya

kepuasan dapat ditingkatkan, bila atasan bersifat ramah dan memahami, menawarkan

pujian untuk kinerja yang baik, mendengarkan pendapat karyawan, dan menunjukkan

suatu minat pribadi pada mereka (Robbins, 2002 : 181). Karena dengan karyawan puas
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maka akan memberikan kemampuan terbaiknya sehingga dapat meningkatkan kinerja

perusahaan dan karyawan tersebut akan percaya dan mengabdi kepada perusahaan

tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan kepemimpinan sangat erat hubungannya

dengan kepuasan kerja karyawan. Kepemimpinan yang memperoleh respon positif dari

karyawan cenderung akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan, demikian bila terjadi

sebaliknya.

Kepercayaan dari karyawan juga adalah kunci untuk perusahaan itu dapat

berkembang, dengan adanya kepercayaan dari karyawan itu juga akan memberikan

kemampuan terbaiknya buat perusahaan. Tetapi pemimpin juga perlu dipercayai oleh para

pengikutnya karena kepercayaan merupakan kunci yang mengikatkan para bawahan

kepada pemimpinnya. Kepercayaan terhadap pemimpin memiliki korelasi positif dengan

berbagai hasil seperti perilaku keanggotaan organisasi, kinerja dan kepuasan.

Kepercayaan merupakan sebuah faktor penentu yang penting dari kepuasan kerja terhadap

pemimpin karena berasal dari keadaan afektif (misalnya kekaguman terhadap pemimpin)

maupun keadaan kognitif (misalnya pemimpin memiliki kepercayaan diri yang tinggi

karena kemampuan atau atributnya) bukan berasal dari perilaku yang diamati pimpinan

(Conger dkk, 2000: 34).  Kepercayaan dapat diartikan sebagai keinginan untuk

bergantung kepada pihak lain serta harapan bahwa pihak lain membalas apabila pihak

tersebut bekerja sama. Kemampuan atau berkompetisi yang dilihat adalah penting bagi

kepercayaan dalam hubungan antara pemimpin dan bawahan di organisasai karena

bawahan tidak mungkin membangun kepercayaan terhadap pemimpin mereka kecuali jika

mereka percaya bahwa pimpinan mampu memenuhi peran kepemimpinannya.
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PT. Mitra Kabel Indonesia (MKI) yang terletak di Surabaya Barat merupakan

perusahaan yang bergerak di bidang dagang dan jasa multimedia, barang yang dijual yaitu

kabel, perangkat-perangkat TV kabel, dan CCTV, sedangkan jasa yang disediakan pada

PT. MKI ini meliputi jasa televisi berbayar, jasa akses internet, dan jasa sistem

komunikasi data. Masalah yang ada pada PT. MKI yaitu pelayan seorang pemimpin

terhadap baawahan belum baik, pemimpin belum mampu memahami aspirasi bawahan

dalam penyampaian solusi terhadap masalah yang ada pada perusahaan, komunikasi

pemimpin terhadap bawahan juga minim dan masalah yang lain yaitu adanya

ketidakpuasan kerja karyawan terhadap apa yang diberikan oleh pemimpin perusahaan

yaitu tidak adanya perkembangan karir yang bagus dan gaji mereka sangat kecil bila

dilihat dari pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan adanya beban kerja yang cukup

besar, sebagai seorang karyawan akan menimbulkan rasa ketidakpuasan terhadap

pekerjaan yang dilakukan sehingga karyawan akan melakukan beberapa tindakan yaitu

karyawan akan meninggalkan perusahaan, karyawan bersikap pasif terhadap kondisi

perusahaan dan menimbulkan rasa ketidakpercayaan kepada pemimpin.

Dari penjelasan di atas maka peneliti melakukan penelitian dengan mengambil

judul “ Pengaruh Servant Leadership Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT.

MKI Dengan Kepercayaan Sebagai Variabel Intervening “.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini

dinyatakan sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh servant leadership terhadap kepuasan kerja karyawan PT. MKI

?

2. Apakah ada pengaruh servant leadership terhadap kepercayaan karyawan PT. MKI ?
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3. Apakah ada pengaruh kepercayaan terhadap kepuasan kerja karyawan PT. MKI ?

4. Apakah ada pengaruh servant leadership terhadap kepuasan kerja karyawan PT. MKI

dengan Kepercayaan sebagai variabel intervening ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah maka disusun tujuan penelitian

sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh servant leadership terhadap kepuasan

kerja karyawan PT.MKI.

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh servant leadership terhadap kepercayaan

karyawan PT.MKI.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kepercayan terhadap kepuasan kerja

karyawan PT.MKI

4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh servant leadership terhadap kepuasan

kerja karyawan PT.MKI dengan kepercayaan sebagai variabel intervening.

1.4 Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan bisa memiliki manfaat sebagai berikut:

1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan,

khususnya bidang Sumber Daya Manusia dalam kaitannya dengan servant leadership,

kepercayaan, dan kepuasan kerja karyawan.

2) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan akan memperluas wawasan dan menambah pengetahuan

dalam bidang sumber daya manusia khususnya tentang servant leadership,

kepercayaan, dan kepuasan kerja karyawan.

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

SKRIPSI PENGARUH SERVANT LEADERSHIP TERHADAP KEPUASAN 
KERJA KARYAWAN PADA PT. MKI DENGAN KEPERCAYAAN 
SEBAGAI VARIABEL INTERVENING

HANDHITA PRATAMA



3) Bagi Instansi atau Perusahaan Yang Bersangkutan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan untuk pengembangan

dan pembinaan sumber daya manusia.

1.5 Sistematika Skripsi

Sesuai dengan persyaratan penulisan ilmiah pada umumnya maka secara ringkas

dan jelas sistematika skripsi nanti tersusun sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini mencakup secara keseluruhan mengenai latar belakang

permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika

penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan

permasalahan yang ada, penelitian sebelumnya, kerangka konseptual,

hipotesis, model penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam penelitian ini dijelaskan tentang pendekatan penelitian, identifikasi

variable, jenis dan sumber data, prosedur oengumpulan data, teknik

analisis.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Dalam bab dijelaskan tentang gambaran umum mengenain subjek dan

objek penelitian, deskripsi dan hasil penelitian, analisis model,

pembuktian hipotesis, dan pembahasan
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