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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1. Latar Belakang  

Dalam segala kegiatan perusahaan, sumber daya manusia memegang 

peranan yang sangat dominan, dimana berhasil atau tidaknya perusahaan dalam 

mencapai tujuan sangat tergantung pada kemampuan SDM atau karyawannya 

dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Sumber daya manusia yang 

berkualitas adalah sumber daya manusia yang mampu memperlihatkan perilaku 

kerja yang mengarah pada tercapainya maksud dan tujuan perusahaan yang 

dapat ditunjukkan melalui kinerja yang tinggi. 

PT. Tiga Permata Tarsis adalah sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri beton yang memproduksi produk-produk seperti genteng, 

paving, u-ditch, bata ringan, gorong-gorong dan jenis-jenis beton lainnya. Jumlah 

karyawan yang dimiliki PT. Tiga Permata Tarsis adalah 200 orang dimana 170 

orang merupakan buruh pabrik. Pada kenyataannya, hasil survei di PT. Tiga 

Permata Tarsis adalah belum optimalnya penggunaan hari jam kerja dimana 

masih ada beberapa karyawan yang datang seenaknya sehingga menyebabkan 

produktivitas kerja karyawan rendah atau kurang maksimal. Berikut ini 

wawancara General Manager PT. Tiga Permata Tarsis. 

“ ….Memang disini ada karyawan produksi kerjanya seenaknya sendiri, 

apa-apa lama,, terkesan buang waktu. Bagaimana mau tercapai kalau 

kerja saja seperti itu ? “ 
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Pernyataan ini menunjukkan adanya permasalahan yang ada pada 

karyawan produksi. Saat mengkonfirmasi akan permasalahan ini pada karyawan 

senior di bagian produksi, berikut ini wawancara dengan Bapak Agus,  

“…Ya memang diakui setelah adanya pergantian kepala produksi 

sepertinya anak-anak jadi malas, karena kehilangan figure, karena pak 

awi benar benar sabar dalam membimbing, rajin memberikan nilai-nilai 

akhlak pada staff produksi, lha setelah diganti dengan pak Jeffry ini 

benar-benar aneh, dibuat seperti robot “. 

Pendapat Pak Agus ini menunjukkan permasalahan pergantian pemimpin 

yang berdampak pada kinerja yang ada sehingga produktivitas karyawan 

menurun yang ditandai dengan sikap dan perilaku karyawan yang malas bekerja, 

terlambat masuk kerja, lama dalam mengerjakan tugas, dan saat jam kerja 

melakukan kegiatan lain yang tidak ada kaitannya dengan kepentingan 

perusahaan. Sebelumnya di masa kepemimpinan Pak Awi, selain permasalahan 

tersebut dapat diminalisir, nilai-nilai spiritual kerap dilakukan yang dibuktikan 

dengan adanya komitmen untuk mengunjungi karyawan yang sakit yang 

dikoordinir secara langsung oleh Pak Awi, serta dibentuknya piket kebersihan 

untuk tempat ibadah musholla bagi karyawan muslim. 

Masalah kinerja di PT. Tiga Permata Tarsis yang kurang stabil didukung 

oleh hasil data sekunder rekap produksi beton selama bulan Juni sampai 

Agustus tahun 2015 mengalami penurunan. Hasil rekap produksi beton selama 

bulan Juni sampai Agustus tahun 2015 disajikan pada tabel berikut. 
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Tabel 1.1 
Hasil Rekap Produksi Beton Juni-September 2015 PT. Tiga Permata Tarsis 

Bulan 
Target 

Produksi 

Realisasi 

Produksi 

% Realisasi 

Produksi 

Juni 15000 m3 13677 m3 91.18 

Juli 15000 m3 12333 m3 82.22 

Agustus 15000 m3 14454 m3 96.36 

September 15000 m3 13211 m3 88.07 

Rata-rata 13419 m3 89.46 

            Sumber: Data Internal PT. Tiga Permata Tarsis 

Dari tabel tersebut dapat diketahui terjadi fluktiasi hasil realisasi produksi 

di PT. Tiga Permata Tarsis dengan rata-rata realisasi sebesar 89%. Data absensi 

karyawan PT. Tiga Permata Tarsis juga menjadi indikasi menurunnya kinerja 

karyawan. Diketahui bahwa selama kurun waktu Juni-Agustus 2015 terdapat 

angka keterlambatan karyawan dengan rata-rata 11%, angka kepulangan 

sebelum jam kerja berakhir mencapai 16%, dan tidak masuk 13%. 

Tabel 1.2 
Rekap Absensi Mingguan Juni-Agustus 2015 

 

   Sumber: Data Internal PT. Tiga Permata Tarsis 
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Dalam usaha peningkatan kinerja karyawan, bukanlah suatu hal yang 

mudah karena kinerja mempunyai konsep yang beraneka ragam dan dapat 

dianalisis dari berbagai sudut pandang serta dipengaruhi oleh berbagai macam 

faktor, antara lain faktor kemampuan karyawan itu sendiri dan adanya dorongan 

atau motivasi dari luar terutama pimpinan. Kepemimpinan merupakan variabel 

kontekstual yang berperan sentral dalam menentukan kinerja sumber daya 

manusia dalam organisasi. Menurut Daft (2011), Kepemimpinan adalah 

hubungan mempengaruhi antara pemimpin dan pengikutnya yang bertujuan 

untuk mencapai perubahan nyata dan memperoleh hasil yang sesuai dengan 

tujuan bersama. Selain itu, Yulk (2015) mengatakan bahwa kepemimpinan 

adalah kemampuan individu untuk mempengaruhi, memotivasi dan membuat 

orang lain mampu memberikan kontribusinya demi efektivitas dan keberhasilan 

organisasi. 

Salah satu kepemimpinan yang dibutuhkan dalam suatu organisasi 

adalah kepemimpinan spiritual. Model kepemimpinan spiritual didukung karena 

mulai banyak ahli manajemen dan kepemimpinan modern yang menyadari 

pentingnya nilai-nilai spiritual untuk menyertai kegiatan bisnis, antara lain 

mencakup kejujuran, semangat atau optimisme, kebijaksanaan, serta keberanian 

dalam mengambil keputusan dan bertindak (Muslich, 2014). Fry dan Nisiewicz 

(2013) berpendapat bahwa kepemimpinan spiritual merupakan kepemimpinan 

yang menggunakan nilai-nilai, sikap dan perilaku yang diperlukan untuk 

memotivasi diri sendiri maupun orang lain secara intrinsik, sehingga masing-

masing memiliki perasaan survival yang bersifat spiritual melalui keanggotaan 

dan keterpanggilan. Kepemimpinan spiritual diperlukan dalam sebuah organisasi 
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karena dapat mempermudah jalan organisasi menuju kesuksesan. Fry dalam 

Abdillah (2014) berpendapat bahwa kepemimpinan spiritual dapat menciptakan 

keselarasan, memberdayakan tim, dan pada akhirnya akan mendorong 

komitmen organisasi, produktifitas, serta kesejahteraan karyawan dalam 

organisasi. 

Tidak hanya berpengaruh terhadap kinerja, kepemimpinan spiritual ini 

juga dapat menimbulkan komitmen tinggi yang dimiliki oleh karyawan.Fry dan 

Cohen dalam Afsar et al (2015) mengemukakan bahwa dengan spiritual 

leadership akan dapat membantu berkembangnya nilai kemanusiaan yang positif 

dan keadaan spiritual yang bermuara pada tercapainya komitmen organisasi. 

Permasalahan karyawan yang muncul pada perusahaan mempunyai komitmen 

yang rendah dapat membawa dampak negatif pada perusahaan seperti 

menurunnya produktivitas, kualitas kerja, kepuasan, tidak mengindahkan 

peraturan, absensi maupun turn over karyawan. Lebih lanjut Allen dan Meyer 

dalam Rahayu (2016) mengemukakan bahwa ketiga dimensi komitmen 

organisasi yaitu afektif, normatif dan komitmen berkelanjutan akan 

mempengaruhi baik dan buruknya hubungan emosional karyawan dengan 

perusahaan, keterkaitan untuk tetap bertahan di dalam persahaan serta adanya 

kesadaran akan mengalami kerugian jika meninggalkan perusahaan. Komitmen 

organisasi merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas karyawan pada 

organisasi dan proses berkelanjutan, di mana karyawan mengekspresikan 

perhatiannya terhadap keberhasilan organisasi dan kemajuan yang berkelanjutan 

(Noor, 2012). 
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Selain kepemimpinan spiritual, peningkatan kinerja seseorang juga dapat 

didukung dengan adanya motivasi tinggi yang dimiliki oleh karyawan tersebut. 

Fry et al dalam Rahmawaty (2016) menunjukkan bahwa kepemimpinan spiritual 

merupakan sebuah nilai, sikap dan perilaku pemimpin yang diperlukan dalam 

upaya memotivasi diri sendiri maupun orang lain melalui calling (perasaan 

memiliki makna) dan membership (perasaan dihargai dan dimengerti) sehingga 

terbentuk perasaan sejahtera secara spiritual. Oleh karena itu, kepemimpinan 

spiritual ini bertujuan untuk memotivasi dan menginspirasi para karyawan melalui 

penciptaan visi dan budaya yang didasarkan pada nilai-nilai altruistik untuk 

menghasilkan para tenaga kerja yang memiliki komitmen organisasi dan 

produktivitas.  

Motivasi dalam bekerja harus diperhatikan oleh perusahaan agar dapat 

mengetahui motif dan motivasi yang diinginkan karyawan sehingga karyawan 

mempunyai semangat kerja dalam pencapaian tujuan perusahaan yang telah 

direncanakan dan pada akhirnya perusahaan memiliki karyawan yang 

mempunyai kemampuan, ketrampilan dan kecakapan dalam bekerja. Apabila 

seorang karyawan memiliki motivasi kerja yang tinggi, maka akan menghasilkan 

kinerja dan pencapaian hasil yang baik bagi perusahaan. Motivasi yang dimiliki 

karyawan PT. Tiga Permata Tarsis menunjukkan bahwa ada beberapa karyawan 

yang tidak berkerja dengan baik, yang artinya karyawan tersebut tidak memiliki 

semangat kerja yang tinggi, tidak ulet dalam bekerja dan memiliki moril yang 

rendah. Meninjau hal tersebut, maka diperlukan adanya peningkatan motivasi 

kerja. Dengan pemberian motivasi di maksudkan pemberian daya perangsang 

kepada karyawan supaya lebih bersemangat dan giat bekerja dengan segala 
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kemampuannya, sehingga komitmen oraganisasi dan kinerja karyawan dapat 

meningkat. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penelitian ini dilakukan 

dengan mengambil judul “PENGARUH KEPEMIMPINAN SPIRITUAL, 

MOTIVASI TERHADAP KOMITMEN ORGANISASI DAN KINERJA 

KARYAWAN PADA PT. TIGA PERMATA TARSIS”. 

1.2. Perumusan Masalah 
Adapun permasalahan yang ingin diketahui pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Apakah kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap komitmen 

organisasi pada PT. Tiga Permata Tarsis? 

2. Apakah kepemimpinan spiritual berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Tiga Permata Tarsis? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap komitmen organisasi pada PT. 

Tiga Permata Tarsis? 

4. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT. Tiga 

Permata Tarsis? 

5. Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Tiga Permata Tarsis? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan spiritual terhadap komitmen 

organisasi pada PT. Tiga Permata Tarsis. 
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2. Untuk menguji pengaruh kepemimpinan spiritual terhadap kinerja pada 

PT. Tiga Permata Tarsis. 

3. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap komitmen organisasi pada PT. 

Tiga Permata Tarsis. 

4. Untuk menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada PT. 

Tiga Permata Tarsis. 

5. Untuk menguji pengaruh komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Tiga Permata Tarsis. 

1.4. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada kinerja 

karyawan dan dapat digunakan untuk menambah pengetahuan 

mengenai hal yang mempengaruhi kinerja karyawan.Sehingga 

penelitian ini bisa menjadi perbandingan untuk penelitian – penelitian 

selanjutnya. 

2. Manfaat praktis 

Penelitian ini diharapkan memberi informasi dan masukan bagi PT. 

Tiga Permata Tarsis agar lebih memperhatikan kepemimpinan 

spiritual dan motivasi yang mempengaruhi kinerja karyawan, 

sehingga untuk kedepannya dapat berguna bagi perusahaaan dalam 

memajukan perusahaan tersebut. 

 

 


