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PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bidang Industri merupakan salah satu faktor penting di dunia, khususnya di sebuah 

negara. Industri sendiri merupakan penopang ekonomi yang memiliki kontribusi besar dalam 

ekonomi negara. Badan Pusat Statistic menggolongkan industri pengolahan  Indonesia 

berdasarkan kategori banyaknya pekerja pada suatu perusahaan kedalam 4 kategori yaitu industri 

rumah tangga, industri kecil, industri sedang dan industri besar. Dalam penelitian ini, peneliti 

memilih Industri besar sebagai subjek penelitian. Industri besar adalah perusahaan atau usaha 

yang memiliki tenaga kerja 100 orang lebih (BPS, 2010). Industri yang tergolong ke dalam 

industri besar memiliki kapasitas karyawan yang besar pula, dengan demikian dapat membantu 

negara dalam mengurangi jumlah pengangguran di Indonesia. Karyawan yang sudah menjadi 

bagian dari industri diharapkan dapat bekerjasama dengan baik dengan industri dan sebaliknya.

Industri atau perusahaan harus menciptakan iklim kerja yang sehat, budaya kerja yang menarik 

dan lingkungan yang kondusif. Dengan demikian akan terbentuk kerjasama yang baik antara 

industri dan karyawan. Karyawan akan betah dan loyal terhadap industri jika industri dapat 

bekerjasama memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk karyawan. Bentuk kerjasama industri 

kepada karyawan biasanya berupa gaya kepemimpinan, produktivitas kerja, pemenuhan harapan 

penggajian dan insentif, jenis pekerjaan, struktur organisasi yang jelas, kesempatan promosi, 

hubungan kerja, dan lingkungan kerja (Mangkunegara, 2005). Namun jika kerjasama tersebut tidak 



dilakukan dengan baik, maka antara karyawan dan industri tidak dapat besinergi dengan 

seimbang. Alhasil, karyawan cenderung mengalami penurunan gairah kerja, kecemasan yang 

tinggi, frustasi dan sebagainya (Rice, 1992). Jika karyawan memilih tetap berada di industri 

tersebut, maka kinerja dan motivasi karyawan tidak akan baik. Karyawan dapat mengalami stress 

hingga depresi yang tidak akan baik dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ada empat 

konsekuensi yang dapat terjadi akibat stress kerja yang dialami individu, yaitu terganggunya 

kesehatan fisik, kesehatan psikologi, performance, serta mempengaruhi individu dalam 

pengambilan keputusan (Arnold, 1986). Sebuah penelitian di perusahaan swasta menunjukkan 

bahwa efek stress yang mereka rasakan ada dua, yaitu efek fisiologis dan efek psikologis (Halim, 

1986). Efek fisiologis meliputi jantung berdegup kencang, denyut jantung meningkat, bibir 

kering, berkeringat, dan mual. Sedangkan efek psikologis meliputi ketegangan, cemas, tidak bisa 

konsentrasi, ingin lari dari situasi stress.  Konsekuensi yang timbul dan bersifat tidak langsung 

bagi perusahaan adalah meningkatnya tingkat absensi, menurunnya tingkat produktifitas, dan 

secara psikologis dapat menurunkan komitmen organisasi, memicu perasaan teralienasi, hingga 

turn over (Greenberg & Baron, 1993; Quick & Quick, 1984; Robbins, 1993). Jika karyawan 

lebih memilih keluar atau turn over maka industri akan kehilangan tenaga. Menurunnya motivasi 

dan munculnya fenomena turn over akan menganggu kesinambungan industri. Industri akan

mengeluarkan tenaga dan waktu untuk mencari dan membimbing karyawan baru. Pada penelitian 

sebelumnya, salah faktor kurangnya motivasi adalah pemaknaan kerja yang kurang (schaufeli 

dkk, 2006). Seorang karyawan membutuhkan motivasi kerja yang baik sehingga membutuhkan 

pemaknaan kerja yang sesuai untuk menjalani kerja. Dengan demikian dapat diartikan bahwa 

makna kerja sangat penting dalam menjalani suatu pekerjaan.



Makna kerja adalah pengalaman pekerjaan yang berarti, bernilai dan bermanfaat  

(Menurut Hackman & Oldham, 1976). Makna kerja merupakan pengalaman subyektif yang kita 

lakukan dan memiliki makna pribadi (Rosso dkk, 2010). Makna kerja memiliki 3 dimensi, yaitu :

positive meaning, meaning making through work, dan greater good motivation. Positif meaning

merupakan kemampuan seseorang memaknai pekerjaan secara positif. Aspek ini dimaksudkan 

untuk menangkap arti bahwa seseorang peduli terhadap pekerjaan mereka dan berusaha 

menjadikannya bermakna. Meaning making through work merupakan kemampuan seseorang 

untuk mendalami dan mencintai pekerjaannya. Penelitian empiris telah menunjukkan bahwa 

pekerjaan merupakan sumber penting dalam kehidupan secara keseluruhan (Steger dkk, 2010).

Namun kenyataanya, banyak pekerja memaknai pekerjaan sebagai kewajiban yang seadanya saja

atau biasa. Padahal, sangat penting memaknai atau mencintai pekerjaan. Idealnya, item meaning 

making harus dikaitkan dengan cara-cara tertentu dimana orang mendapatkan manfaat hidup 

dari pekerjaan yang bermakna (Rosso dkk, 2010). Greater Good Motivation merupakan

kemampuan seseorang untuk memberikan kontribusi yang terbaik dalam pekerjaan agar 

menghasilkan sesuatu yang baik juga. Keinginan untuk membuat dampak positif agar 

menghasilkan kebaikan yang lebih besar  secara konsisten, berkaitan dengan pengalaman makna 

kerja (Grant, 2007), serta terkait panggilan (Dik & Duffy, 2009). Wrzesniewski (1999) 

mengemukakan makna kerja merupakan kecenderungan seseorang untuk memaknai 

pekerjaannya, sebagai pekerjaan (job), sebagai karir (career) dan sebagai panggilan (calling).

Makna kerja sebagai pekerjaan dapat diartikan seseorang memaknai pekerjaan tersebut secara 

optimal. Pekerjaan itu berarti dalam kehidupannya guna meningkatkan kehormatan dan cara 

pandang orang lain terhadap dirinya. Makna kerja sebagai karir dapat diartikan meningkatkan 

taraf hidup seseorang dengan cara meningkatkan karir. Makna kerja sebagai  panggilan dapat 



diartikan seseorang merasa dirinya ada untuk melakukan sesuatu yang berdampak bagi 

pekerjaan.  Jika seseorang memiliki makna kerja dalam melakukan pekerjaan, seseorang dapat 

lebih menikmati pekerjaan. Sehingga hasil dari pekerjaan individu akan membuat impact yang 

baik dalam perusahaan.

Makna kerja diperlukan dalam diri setiap karyawan karena akan membantu seseorang 

mendalami dan mencintai pekerjaan sehingga dapat bekerja secara optimal. Ketika seseorang 

sudah bekerja dengan baik dan memiliki meaning making through work, maka seseorang akan

lebih berdaya guna dalam memberi konstribusi di industri. Konstribusi yang baik dari karyawan 

akan membantu sebuah industri untuk mencapai visi yang ada.Jika seseorang memiliki makna 

kerja maka dengan mudah seseorang memahami, memaknai dan melaksanakan visi dari industri 

tersebut. Namun, kebanyakan visi dari industry tidak dikomunikasikan atau disosialisasikan 

dengan baik. Alhasil, banyak karyawan tidak memaknai tujuan dari industri tersebut.Komunikasi 

atau sosialisasi tentang visi yang ada merupakan kewajiban seorang pemimpin atau sub-

pemimpin. Pemimpin memiliki model kepemimpinan yang beragam. Salah satu jenis 

kepemimpinan adalah gaya kepemimpinan tranformasional. Makna kerja dapat dipengaruhi oleh

gaya kepemimpinan transformasional (Arnold dkk, 2007), karena gaya kepemimpinan 

transformasional bertujuan untuk merangsang kesejahteraan pengikut melalui pemaknaan kerja 

pengikut itu sendiri (Arthur dkk, 1993). Pendekatan gaya kepemimpinan transformasional 

kepada karyawan dengan cara melakukan usaha mengubah kesadaran, membangkitkan semangat 

dan mengilhami bawahan atau anggota organisasi untuk mengeluarkan usaha ekstra dalam 

mencapai tujuan organisasi, tanpa merasa tertekan (Nawawi, 2003). Pemimpin disebut memiliki 

kepemimpinan transformasional apabila dapat merubah cara kerja yang konvesional, merubah 

situasi yang kurang kondusif, memiliki tujuan yang mulia, memiliki arahan tentang nilai 



kebebasan, keadilan dan kesetaraan.Terkadang dalam gaya kepemimpinan tranformasional 

karyawan dapat membuat hasil yang lebih baik dari harapan pemimpin. Kepemimpinan 

transformasional  yaitu pemimpin yang mencurahkan perhatiannya kepada persoalan yang 

dihadapi oleh para pengikutnya dan kebutuhan pengembangan dari masing-masing pengikutnya 

dengan cara memberikan semangat dan dorongan untuk mencapai tujuannya (Stephen 

P.Robbin,2007). Komponen Kepemimpinan Tranformasional terdiri dari dimensi charisma atau 

idealism, inspirasi yang memotivasi,  stimulasi intelektual dan pertimbangan individual. 

(Stephen P.Robbin, 2007).

Dalam penelitian terkait makna kerja  terlihat bahwa gaya kepemimpinan 

transformational berhubungan dengan makna kerja (Arnold, K.A ; 2007). Namun kenyataannya, 

konsep teoritis belum tentu sama dengan yang ada di lapangan. Faktanya di PT. “X”, salah satu 

perusahaan property terbesar di Surabaya berdasarkan hasil survey menunjukkan bahwa turn 

over mengalami peningkatan pada tahun-tahun terakhir.  Hasil survey yang didapat dari HRD 

PT.”X” terhadap  karyawan PT.”X” tahun 2012 menunjukkan bahwa persepsi mereka terhadap 

pimpinan meningkat 6%, namun rasa bangga dan kepuasan kerja mereka menjadi turun 1 – 2 %.

Sedangkan,  rasa bangga dan kepuasan juga merupakan indikasi dalam makna kerja. Dalam 

makna kerja, kebanggaan terdapat pada faktor sense of belonging dimana rasa bangga atau 

senang membuat karyawan memiliki rasa memiliki terhadap perusahaan. Kepuasan terdapat pada 

faktor self esteem yang menunjukkan kepercayaan seseorang dari dalam dirinya sehingga 

menghasilkan kelegaan atau kepuasan. Dengan demikian belum tentu persepsi terhadap 

pimpinan yang baik dapat meningkatkan makna kerja. Dari pertanyaan tersebut peneliti ingin 

meneliti tentang “Hubungan antara gaya kepemimpinan transformasional atasan langsung 

dengan makna kerja karyawan di PT.”X”Surabaya”.



1.2 Rumusan Masalah

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah “Apakah ada hubungan antara Terhadap Gaya 

Kepemimpinan Transformasional Atasan Langsung dengan Makna Kerja Karyawan di 

PT.”X”Surabaya ?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Hubungan antara Terhadap Gaya 

Kepemimpinan Transformasional Atasan Langsung dengan Makna Kerja Karyawan di 

PT.”X” Surabaya

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian adalah :

1.  Secara Teoritis

Penelitian ini memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan psikologi 

industri khususnya Psikologi Industri dan Organisasi, khususnya dalam bidang 

kepemimpinan dan makna kerja



2. Secara Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi Perusahaan “X”Agar dapat dijadikan acuan 

untuk mengembangkan strategi peningkatan makna kerja karyawan dengan aspek gaya 

kepemimpinan transformasional.


