
 

I. PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

  Turbulensi yang terjadi di lingkungan bisnis, semakin memperbesar tantangan 

dan peluang yang dihadapi oleh perusahaan berskala nasional maupun multinasional. 

Perusahaan pun harus memiliki kapabilitas untuk melakukan proses penyesuaian diri. 

Semakin besarnya persaingan usaha di tengah krisis finansial global menuntut 

kepekaan manajemen perusahaan dalam mengelola sumberdaya yang dimiliki. 

Sumberdaya tersebut berupa sumberdaya fisik (tangible) dan juga sumberdaya non 

fisik (intangible). Ketidaksiapan manajemen perusahaan dalam mengelola keduanya 

akan berakibat pada ketidaksinambungan pertumbuhan perusahaan.  

  Kemampuan perusahaan mengelola aset finansial yang dimiliki tidak 

menjamin bahwa perusahaan tersebut akan dapat bertahan di tengah derasnya 

goncangan krisis selama beberapa dekade terakhir ini. Oleh karena itu, pengelolaan 

kapabilitas yang baik diharapkan mampu memberikan suatu keunggulan bagi 

perusahaan untuk menghadapi persaingan. Nilai-nilai perusahaan termasuk 

komponen yang membentuk keunggulan tersebut. Nilai-nilai perusahaan 

mengabstraksikan karakteristik ataupun citra di mata karyawan dan masyarakat. 

Abstraksi nilai-nilai ini yang kemudian berkembang menjadi budaya perusahaan dan 

hidup di tengah karyawan. Menurut Wirawan (2007), budaya perusahaan merupakan 

salah satu sumber keunggulan kompetitif. Budaya perusahaan yang kuat mendorong 

motivasi kerja, konsistensi, efektivitas, efisiensi, dan menurunkan ketidakpastian 
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yang memungkinkan kesuksesan perusahaan dalam pasar dan persaingan. Tentunya 

dengan motivasi kerja, konsistensi, efektivitas dan efisiensi yang kuat akan 

menumbuhkan komitmen bagi karyawan kepada perusahaan. 

Bagi perusahaan yang berorientasi jangka panjang dan tentunya 

mengharapkan kesinambungan dan pertumbuhan usaha, tidak hanya kompetensi 

karyawan yang dikembangkan namun juga iklim atau lingkungan kerja yang sesuai 

dengan budaya perusahaan yang ingin dikembangkan, dimana budaya perusahaan ini 

tercermin pada nilai-nilai perusahaan. Adanya nilai-nilai individu yang dimiliki oleh 

setiap elemen perusahaan, dapat menjadi kekuatan atau bahkan sebaliknya dapat 

menjadi penghambat kemajuan perusahaan bila nilai-nilai individu tersebut tidak 

diarahkan sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Tentunya nilai-nilai perusahaan yang 

telah dipahami dan diyakini oleh karyawan sebagai nilai-nilai individu akan 

membawa dampak positif pada keterlibatan, motivasi dan loyalitas karyawan kepada 

perusahaan.  

Saat ini, kebutuhan untuk pengoptimalan sumberdaya manusia suatu 

perusahaan menjadi sangat penting melalui sinergi nilai, norma dan perilaku 

karyawan yang sejalan dengan tujuan perusahaan. Sinergi ini akan efektif bila 

dilakukan secara terus menerus melalui proses sosialisasi dan internalisasi dan dari 

pola keteladanan level pimpinan perusahaan melalui gaya kepemimpinan yang 

diterapkannya. Sinergi nilai-nilai perusahaan yang dikembangkan dan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan akan berdampak pada tingkat komitmen karyawan 

terhadap organisasi sehingga karyawan dapat memaksimalkan kemampuan dan 

kompetensi yang dimilikinya bagi kemajuan kinerja perusahaan. Setiap sumberdaya 
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manusia harus dapat memahami dengan benar sistem nilai perusahaan yang ada 

karena sikap ini sangat berkaitan dengan setiap sikap ataupun perilaku, baik 

perencanaan yang bersifat strategis dan taktikal maupun kegiatan implementasi 

perencanaan. Untuk menyamakan sikap atas sistem nilai perusahaan tersebut 

dibutuhkan peran kepemimpinan yang akan mendukung implementasi nilai-nilai 

perusahaan tersebut.  

Pendapat Mc’Kinsey (1983) secara eksplisit mengasumsikan adanya aspek 

informal dimaksud dalam suatu organisasi. Aspek informal tersebut merupakan tujuh 

kerangka kerja yang terdiri dari : strategi (strategy), struktur (structure), sistem 

(system), nilai-nilai perusahaan (shared value), keterampilan manajemen (skill), gaya 

kepemimpinan (style), dan manajemen pegawai (staffing). Ketujuh unsur tersebut 

saling terkait dalam menentukan hasil kinerja suatu organisasi. Maka tak dipungkiri 

bahwa peran gaya kepemimpinan dan nilai-nilai perusahaan sangat berhubungan 

dalam mendorong pencapaian kinerja perusahaan yang positif. Berikut ini disajikan 

gambaran keterkaitan ke-tujuh kerangka kerja Mc’kinsey (Gambar 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tujuh kerangka kerja Mc’Kinsey (1983) 
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Dalam upaya internalisasi nilai-nilai perusahaan, memang tidak hanya satu 

unsur saja yang harus diperhatikan, namun peran pemimpin dalam menerapkan gaya 

kepemimpinannya menjadi pendorong utama untuk menjalankan unsur-unsur lainnya. 

Menurut Johar (1996), organisasi akan efektif atau tidak efektif sangat tergantung 

pada lengkap tidaknya konfigurasi internal aset organisasi itu sendiri, yang disamping 

aspek informal tersebut di atas harus dilengkapi pula dengan aspek lainnya seperti 

kapital, teknologi, sumberdaya manusia, dan portofolio. Ambruknya suatu 

perusahaan terkadang tidak disebabkan oleh lemahnya kemampuan pengelolaan 

bisnis atau kurangnya aset finansial yang dimiliki, namun terkadang disebabkan oleh 

perilaku-perilaku elemen perusahaan yang menjalankan bisnisnya melalui cara-cara 

yang menyimpang dari norma dan nilai yang berlaku. 

Disadari bahwa internalisasi nilai-nilai perusahaan membutuhkan peran aktif 

dari masing-masing anggota termasuk pemimpin sebab nilai-nilai ini memegang 

peranan yang penting. Pengaruh pemimpin pada pembentukan nilai-nilai perusahaan 

pada karyawan terutama ditentukan oleh pendiri perusahaan karena tindakan pendiri 

perusahaan merupakan nilai-nilai awal perusahaan. Sebagaimana dikemukakan Zwell 

(2000) bahwa terdapat tiga komponen penting pondasi kesuksesan organisasi yaitu : 

1. Kepemimpinan yang berkompeten, 

2. Karyawan yang berkompeten, 

3. Budaya perusahaan yang meningkatkan dan memaksimalkan kompetensi. 

Sebagaimana pendapat Wirawan (2007) bahwa budaya perusahaan bukan saja 

menyatukan, tetapi juga memfasilitasi komitmen anggota kepada perusahan dan 

kelompok kerjanya. Budaya perusahaan yang kondusif akan mengembangkan rasa 
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memiliki dan komitmen tinggi terhadap perusahaan dan kelompok kerjanya. Untuk 

menjaga produktifitas perusahaan kedepan dan aset karyawan yang berkomitmen 

pada organisasi sebagai salah satu daya dukung kesuksesan organisasi, maka nilai-

nilai perusahaan harus dapat ditunjukkan dalam sikap, perilaku, paradigma dan norma 

seluruh karyawan dengan peran aktif gaya kepemimpinan yang sesuai agar proses 

internalisasi nilai-nilai perusahaan menjadi efektif demi keberlanjutan dan 

pertumbuhan perusahaan. Kepemimpinan yang membangun komitmen ini menjadi 

salah satu ciri manajemen profesional dalam pengembangan mutu sumberdaya 

manusia (Mangkuprawira, 2009). Perubahan budaya membutuhkan arahan melalui 

kepemimpinan tetapi tanpa kepemimpinan berbudaya (cultural leadership) maka 

perusahaan akan berjalan dengan cara yang salah (Ewing, 2009). Untuk tercapainya 

hal tersebut, peran pemimpin sangatlah penting dalam rangka mencapai kestabilan 

organisasi, dimana asumsi pemimpin disebarkan dan ditanamkan sehingga menjadi 

sebuah asumsi yang dapat diterima oleh anggota perusahaan dan sekaligus sebagai 

proses dari sosialisasi anggota baru atau penyesuaian terhadap nilai-nilai perusahaan 

pada kelompok. Dari sudut pandang seorang anggota baru, proses ini adalah proses 

pemimpin dan karyawan lama pada organisasi tersebut mengajar anggota baru 

bagaimana cara bertumbuh sebagai kelompok sehingga dapat diterima sebagai 

anggota. 

Yukl (1994) mengungkapkan bahwa pemimpin yang efektif mempengaruhi 

para pengikutnya untuk mempunyai optimisme yang lebih besar, rasa percaya diri, 

serta komitmen kepada tujuan dan misi organisasi. Sebagaimana juga yang 

dikemukakan oleh Zwell (2000) bahwa pada dasarnya pemimpin dituntut untuk dapat 
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mengelola organisasi yang dipimpinnya, namun perlu disadari bahwa seorang 

pemimpin juga memiliki kelebihan dan kekurangan kemampuan dalam menghadapi 

beragam situasi organisasi yang dihadapi. Adapun pendapat Michael dan Sandra 

(2007) bahwa pemimpin tidak hanya bertanggung jawab pada pemecahan masalah 

yang ada saat ini namun juga harus mampu menjabarkan visi kedepan melalui 

komunikasi yang sesuai dengan kebutuhannya untuk meningkatkan motivasi 

karyawan. Oleh karena itu, peran pemimpin menjadi kunci dalam memediasi adanya 

hubungan antara penanaman nilai-nilai perusahaan kepada karyawan dalam 

membentuk komitmen terhadap perusahaan. Dalam hal ini, pemimpin dituntut 

memiliki integritas dan konsistensi dalam berperilaku sesuai nilai-nilai perusahaan. 

Terkait penanaman nilai-nilai perusahaan, ada tiga peran yang dapat 

dijalankan oleh pemimpin, yaitu membentuk, mewariskan atau mengubah nilai-nilai 

perusahaan yang merupakan ciri budaya perusahaan. 

1. Peran pemimpin membentuk nilai-nilai perusahaan 

Schein (1992) menjelaskan bahwa perusahaan diciptakan oleh wirausahawan 

(enterpreuner) yang mempunyai visi bagaimana mengarahkan kelompok 

untuk menciptakan produk baru atau pelayanan di suatu pasar. Sehingga 

wirausahawan tersebut harus memiliki ide asal yang didasarkan atas sejarah 

budaya dan personalitasnya sendiri, selain itu mempunyai level penentuan dan 

rasa percaya diri yang tinggi, memiliki asumsi yang kuat mengenai hakikat 

dunia, peranan organisasi, hakikat sifat dan hubungan manusia, bagaimana 

kebenaran ditegakkan serta bagaimana mengatur waktu dan ruang. 

2. Peran pemimpin mewariskan nilai-nilai perusahaan 
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a) Mekanisme pewarisan, yaitu :  

- Mengkomunikasikan apa yang mereka yakini dan menjadi pusat 

perhatian dengan menjelaskan apa yang bisa diukur, dikendalikan dan 

diberi imbalan. 

- Menciptakan norma baru, nilai dan prosedur kerja serta menyertakan 

asumsi pokok untuk mengatasi krisis yang memungkinkan anggota 

organisasi memperagakan langsung nilai-nilai tersebut. 

- Menciptakan model peranan, pengajaran dan pelatihan. 

- Menciptakan imbalan, promosi dan sistem status agar nilai-nilai dapat 

diserap oleh anggota organisasi. 

- Melakukan rekrutmen dan seleksi anggota baru yang sesuai dengan nilai 

organisasi. 

b) Mekanisme sekunder : artikulasi dan perkuatan melalui penyusunan desain 

dan struktur organisasi, prosedur dan sistem organisasi, mendesain ruang 

fisik dan bangunan kantor, menanamkan sejarah, dan kejadian tertentu 

serta melalui pernyataan formal tentang filosofi organisasi yang akan 

dijadikan pedoman bagi anggota organisasi. 

3. Peran pemimpin mengubah nilai-nilai perusahaan 

Perubahan nilai-nilai perusahaan memang tidak mudah dilakukan, 

membutuhkan kesabaran dan komitmen pemimpin karena perubahan budaya 

umumnya membutuhkan waktu panjang untuk menjadikan suatu budaya 

menjadi identitas setiap elemen perusahaan. Menurut Kottler dan Hesket 
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(1992), faktor tunggal yang paling mencuat yang membedakan perubahan 

budaya utama yang berhasil dari perubahan yang tidak berhasil adalah 

kepemimpinan yang kompeten di puncak. 

Oleh karena itu, Samudera Indonesia Group sebagai salah satu perusahaan 

nasional yang bergerak di bidang jasa transportasi dan logistik barang untuk domestik 

dan regional sejak tahun 1964 dituntut untuk tumbuh berkembang sesuai tuntutan 

dunia bisnis melalui tiga strategi perusahaan, yaitu: bersinergi antar unit bisnis 

internal dan pihak ketiga (sinergy), berkembang melalui ekspansi bisnis (expansion), 

dan memberikan layanan berkualitas kepada Prinsipal dan pelanggan (excellent).  

Untuk menghadapi gejolak-gejolak bisnis ke depan, manajemen perusahaan 

memandang perlu memperkuat sumberdaya yang dimiliki, khususnya sumberdaya 

manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan berbasis kompetensi disamping 

penguatan nilai-nilai perusahaan yang terimplementasi menjadi panduan perilaku dan 

sikap pada setiap karyawan perusahaan. Diharapkan pemahaman sikap yang sama 

terhadap nilai-nilai perusahaan akan mempermudah pencapaian tujuan organisasi. 

Berikut ini disajikan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih yang diperoleh 

Samudera Indonesia Group sepanjang tahun 1997 sampai dengan 2008 (Gambar 2). 
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Sumber : Annual Report SIG periode tahun 1997 hingga 2008 

Gambar 2. Pertumbuhan Pendapatan dan Laba Bersih SIG tahun 1997- 2008 
 

Sebagai perusahaan holding company yang terdiri dari sub-sub group bisnis 

(business line) diyakini memiliki sub-sub kultur yang berbeda-beda dengan gaya 

kepemimpinan dominan yang diterapkan pun berbeda-beda, namun dari perbedaan itu 

dibutuhkan adanya kesamaan pemahaman sikap atas nilai-nilai perusahaan yang 

diyakini sebagai konsensus bersama, disamping dibutuhkannya gaya kepemimpinan 

yang sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai yang akan dikembangkan. Oleh karena itu, 

Samudera Indonesia Group selalu berupaya memperkuat daya saingnya melalui 

program pengembangan usaha selaras dengan tujuan strategis perusahaan yang 

tergambar dalam visi, misi dan nilai-nilai perusahaan sebagai pedoman perilaku 

seluruh sumberdaya manusia Samudera Indonesia Group. 



10 
 

Disamping itu, terkait upaya mempersiapkan kader-kader pemimpin yang 

dapat mengembangkan bisnis perusahaan di masa depan maka dilakukan penerimaan 

karyawan melalui jalur Management Trainee (MT) bertajuk Samudera Indonesia 

Management Development Program (SIMDP) yang ditujukan sebagai calon 

pemimpin masa depan perusahaan dengan proses seleksi yang ketat untuk menjaring 

karyawan yang berkompetensi. Dengan karyawan yang memiliki kompetensi 

memadai, baik ilmu pengetahuan dan keterampilan (hard skill) maupun kemampuan 

bersikap dan berperilaku (soft skill), diharapkan situasi ini akan mendukung 

pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang kondusif. Sebagaimana 

pendapat Tampubolon (2008) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan 

demokratis yang diterapkan pada karyawan yang tingkat kognitif rendah (unskill 

employee’s) maka diperlukan proses waktu yang lebih lama untuk mencapai sasaran 

kelompok dan organisasi, namun bila karyawan memiliki tingkat kognitif tinggi, 

dengan gaya kepemimpinan demokratis, akan membuat produktifitas anggota dan 

kelompok organisasi akan efektif dan sangat baik. Sebaliknya, pemimpin yang 

menerapkan gaya kepemimpin cenderung otoriter akan membuat hubungan atasan 

dan bawahan kurang harmonis bila diterapkan pada situasi bawahan yang mempunyai 

tingkat kognitif tinggi. Oleh karena itulah, manajemen Samudera Indonesia Group 

hanya memberikan kesempatan kepada sumberdaya yang memenuhi persyaratan 

kompetensi yang dibutuhkan untuk diterima sebagai karyawan agar tujuan organisasi 

dapat lebih cepat dan efektif tercapai. Namun yang penting ditelaah adalah sampai 

sejauhmana kondisi kondusif tercipta melalui pemahaman sikap nilai-nilai 

perusahaan dan gaya kepemimpinan yang demokratis terbangun.  
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Namun dari hasil penerimaan management trainee tersebut, ternyata tingkat 

keluar (turnover) secara keseluruhan memiliki rasio sangat tinggi sebagaimana 

tampak pada Tabel 1.  

Tabel.1 Data Turn Over Karyawan SIMDP periode 1993-2010 
JUMLAH SIMDP TURN OVER (TO) JML 

(sebelum TO) Kelas OJT 6 bl 1-2 thn 3-4 th >5 th  TO 
404 11 35 22 69 24 32 192 
% 6 18 11 36 13 17   
% 71 29   

 Masa Ikatan Dinas non ikatan  
Sumber : Data Laporan Divisi CHR 

Banyak latar belakang yang menjadi dasar terjadinya turnover tersebut, 

seperti aspek finansial, aspek karir, aspek komunikasi, hubungan kerja, dan lain-lain. 

Namun apapun latar belakang tersebut, seharusnya bila ditunjang oleh besarnya 

komitmen karyawan yang bangga bekerja sebagai bagian dari perusahaan, tulus 

bekerja dan berdedikasi, tentunya karyawan akan berupaya untuk mementingkan 

kepentingan perusahaan dibandingkan kepentingan pribadinya. Hal ini menunjukkan 

bahwa keinginan berkomitmen karyawan kepada organisasi masih tergolong rendah. 

Bila permasalahan turnover ini tidak dipecahkan segera melalui pengembangan 

komprehensif, maka dikhawatirkan akan mengganggu penyiapan pemimpin masa 

depan yang akan mengembangkan kemampuan adaptif dan berkompetisi perusahaan 

dalam upaya memenangkan kompetisi bisnis global saat ini. Harapan manajemen 

Samudera Indonesia Group adalah agar karyawan yang telah direkrut dengan seleksi 

ketat dan dikembangkan secara khusus ini dapat menjadi penerus pertumbuhan 

perusahaan ke depan sebagai proses regenerasi kepemimpinan untuk kepentingan 

organisasi. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Oleh karena itu, merujuk pada latar belakang di atas perlu dilakukan 

penelitian untuk menganalisis lebih jauh pemahaman sikap karyawan terhadap nilai-

nilai perusahaan di Samudera Indonesia Group, khususnya di level manajerial. 

Kemudian perlu dianalisis gaya kepemimpinan yang diterapkan karyawan level 

manajerial tersebut. Tentunya bila pemahaman sikap atas nilai-nilai perusahaan sudah 

sesuai dan ditunjukkan dengan perilaku kepemimpinan yang mendukung, maka akan 

mempermudah proses internalisasi dan pewarisan nilai-nilai perusahaan untuk 

membentuk komitmen organisasi yang positif pada karyawan kedepan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan yang menjadi obyek 

penelitian ini adalah :  

1. Bagaimana pemahaman nilai-nilai perusahaan saat ini ? 

2. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan saat ini ?  

3. Bagaimana komitmen karyawan level manajerial pada organisasi saat ini ?  

4. Bagaimana hubungan pemahaman nilai-nilai perusahaan dan gaya 

kepemimpinan terhadap komitmen karyawan level manajerial pada 

organisasi? 

5. Apa saja usulan implikasi manajerial yang dapat diberikan kepada manajemen 

untuk membenahi pemahaman nilai-nilai perusahaan, gaya kepemimpinan dan 

komitmen karyawan pada organisasi ? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini meliputi :  
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1. Menganalisis pemahaman nilai-nilai perusahaan pada karyawan level 

manajerial.   

2. Menganalisis gaya kepemimpinan yang diterapkan saat ini pada karyawan 

level manajerial. 

3. Menganalisis tingkat komitmen karyawan pada organisasi saat ini pada 

karyawan level manajerial. 

4. Menganalisis hubungan antara pemahaman nilai-nilai perusahaan dan gaya 

kepemimpinan terhadap komitmen karyawan pada organisasi. 

5. Merumuskan implikasi manajerial kepada manajemen untuk membenahi 

pemahaman nilai-nilai perusahaan, gaya kepemimpinan dan komitmen 

karyawan pada organisasi. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi : 

1. Manajemen Samudera Indonesia Group mendapatkan informasi untuk lebih 

menfokuskan upaya internalisasi nilai-nilai perusahaan dan peningkatan 

kemampuan kepemimpinan yang sesuai dengan kebutuhan nilai-nilai 

perusahaan dengan harapan akan semakin meningkatkan komitmen karyawan 

terhadap perusahaan, khususnya di level manajerial.  

2. Dunia pendidikan sebagai pembanding bagi penelitian lain terkait dengan 

permasalahan yang diteliti.  

3. Peneliti untuk memperdalam kompetensi sesuai dengan bidang ilmu yang 

dikaji dalam penelitian ini. 
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1.5. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada beberapa hal yaitu sebagai berikut : 

1. Nilai dan arahan tujuan strategis perusahaan dalam penelitian ini adalah nilai-

nilai yang tersirat dalam Corporate Strategic Plan 2007 – 2011 terutama Visi, 

Misi dan Nilai-nilai perusahaan. 

2. Populasi responden pada penelitian difokuskan pada karyawan level 

manajerial (posisi Kepala Seksi hingga Kepala Unit Bisnis) di kantor Pusat 

dan Unit-unit Bisnis yang berlokasi di Jakarta. Karyawan level staf tidak 

dilibatkan dalam penelitian ini karena intensitas penerapan gaya 

kepemimpinannya relatif terbatas dan bukan menjadi tuntutan kompetensi 

bagi karyawan tersebut. Data karyawan yang digunakan adalah data bulan 

Desember 2009. 

 

1.6. Keterbatasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan penelitian yang terdapat pada penelitian ini adalah : 

1. Hasil perhitungan dari goodness of fit masih muncul angka-angka marginal di 

luar ketentuan yaitu pada nilai Chi-square, RMSEA dan p-value yang 

menunjukkan bahwa model penelitian masih belum optimal. Sehingga 

diperlukan adanya pengembangan kembali dari penelitian ini. 

2. Respon yang rendah dari responden, ditandai dengan responden yang tidak 

konsisten dalam mengisi kuisioner sehingga dapat mempengaruhi validitas 

dan reliabilitas data yang dihasilkan. 




