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Latar Belakang 

 

 

Organisasi sektor publik yang dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk 

melayani masyarakat sering digambarkan tidak produktif, tidak efisien, selalu 

rugi, rendah kualitas, miskin inovasi dan kreativitas serta berbagai kritikan lainnya 

(Mahmudi 2003). Karena itu, kinerja karyawan merupakan hal penting yang harus 

diperhatikan. Mangkunegara (2005) mendefinisikan kinerja atau prestasi kerja 

adalah sebagai hasil kerja orang secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya  dalam suatu kurun waktu yang ditetapkan. 

Faktor yang berperan dalam membentuk kinerja karyawan adalah 

kepemimpinan transformasional. Seiring dengan perubahan lingkungan organisasi 

yang semakin kompleks dan kompetitif, kesiapan pemimpin dituntut agar 

perusahaan tetap bertahan. Model kepemimpinan mutakhir seperti kepemimpinan 

transformasional, akan memainkan peranan yang penting bagi setiap organisasi. 

Kepemimpinan transformasional meliputi pengembangan hubungan yang lebih 

dekat antara pemimpin dengan pengikutnya, bukan hanya sekedar sebuah 

perjanjian tetapi lebih didasarkan kepada kepercayaan dan komitmen (Jung dan 

Avolio 1999).  

Bass (1999) dan Swandari (2003) mendefinisikan kepemimpinan 

transformasional sebagai pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk 

mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Bawahan merasa percaya, 

kagum, loyal dan hormat terhadap atasannya sehingga bawahan termotivasi untuk 

berbuat lebih banyak dari pada apa yang biasa dilakukan dan diharapkannya. 

Kepemimpinan transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk 

berbuat lebih baik dari apa yang biasa dilakukan, dengan kata lain dapat 

meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kerja. Shahzad et al. (2010) menemukan bahwa gaya 

kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja. Alhamda dan Sanusi 

(2007), menyatakan bahwa variabel perilaku kepemimpinan dan perilaku bekerja 

pada Politeknik Kesehatan (Poltekkes) Padang belum baik, tetapi kinerja dosen 

sudah baik. Jeffrey et al. (2011) menemukan bahwa gaya kepemimpinan yang 

sesuai dengan bawahan akan mampu meningkatkan kinerja pegawai. Semakin 

baik gaya kepemimpinan yang diterapkan juga akan meningkatkan kinerja 

individu pegawainya. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah pemberdayaan karyawan dan 

perilaku bekerja. Pemberdayaan karyawan adalah pemberian wewenang kepada 

karyawan untuk merencanakan, mengendalikan dan membuat keputusan tentang 

pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, tanpa harus mendapatkan perlakuan 

yang berbeda secara eksplisit dari atasannya (Hansen dan Mowen 2000). Mulyadi 

dan Setiawan (1999) mengungkapkan dua faktor penting mengapa perlu 

pemberdayaan karyawan yaitu pertama, pergeseran teknologi yang digunakan 

oleh masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan produk, dan kedua jasa-jasa tipe
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 pekerja yang sesuai dengan teknologi yang digunakan oleh masyarakat. 

Pemberdayaan karyawan pada dasarnya membentuk karyawan menjadi produktif 

dan berkomitmen. Untuk menjadikan karyawan produktif, karyawan harus 

memiliki kompetensi yang memadai, kompetensi dari dalam diri karyawan 

merupakan landasan bagi karyawan untuk mendapatkan kepercayaan dari 

atasannya. 

Menurut Markozy (2001) karyawan yang baik (good citizens) cenderung 

menampilkan  perilaku bekerja di lingkungan kerjanya, sehingga organisasi akan 

lebih baik dengan adanya karyawan yang menunjukkan tindakan perilaku bekerja.  

Kinerja individu akan mempengaruhi kinerja instansi secara keseluruhan, yang 

menuntut adanya perilaku karyawan dalam suatu instansi. Menurut Organ (1988), 

perilaku yang menjadi tuntutan organisasi pada karyawan tidak hanya perilaku in-

role, tapi juga perilaku ekstra-role (perilaku bekerja).   

Perilaku bekerja melibatkan beberapa perilaku, meliputi perilaku menolong 

orang lain, menjadi volunteer untuk tugas-tugas ekstra, patuh terhadap aturan-

aturan dan prosedur-prosedur di tempat kerja. Perilaku-perilaku ini 

menggambarkan “nilai tambah karyawan” dan merupakan salah satu bentuk 

perilaku prososial, yaitu perilaku sosial yang positif, konstruktif dan bermakna 

membantu (Aldag dan Resckhe 1997). Organ (1999) mendefinisikan perilaku 

bekerja sebagai perilaku yang merupakan pilihan dan inisiatif individual, tidak 

berkaitan dengan sistem reward formal organisasi tetapi secara agregat 

meningkatkan efektivitas organisasi. Hal ini berarti perilaku tersebut tidak 

termasuk ke dalam persyaratan kerja atau deskripsi kerja karyawan sehingga jika 

tidak ditampilkan pun tidak diberikan hukuman. 

Adanya peningkatan kinerja karyawan juga diperhatikan oleh salah satu 

perusahaan perkebunan yaitu Perusahaan Daerah Perkebunan (PDP) Kabupaten 

Jember. Perusahaan ini merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 

Pemerintah Kabupaten Jember yang bergerak di bidang Perkebunan terdiri dari 6 

kebun dengan luas  HGU =  4.278,2239 Ha. PDP Jember didirikan dengan tujuan 

menjadikan PDP Kabupaten Jember sebagai Perusahaan Daerah yang menjadi 

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sebagai sarana 

pengembangan perekonomian dalam rangka Pembangunan Daerah yaitu dengan 

meningkatkan produktivitas dari segala aspek untuk meningkatkan pendapatan 

daerah, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar kebun lewat 

pemeliharaan tanaman dan peningkatan produksi yang diharapkan dapat 

meningkatkan kesejahteraan penduduk di sekitar kebun dan melestarikan serta 

meningkatkan kesuburan tanah perkebunan yang berwawasan lingkungan. 

PDP Kabupaten Jember sebagai perusahaan perkebunan dan pengolahan 

produksi selama lima tahun terakhir mengalami perkembangan produksi yang 

fluktuatif. Adapun beberapa komoditi utama yang dihasilkan antara lain karet, 

kopi, kakao dan cengkeh. Komoditi ini ditanam di daerah area kebun 

Sumberwadung, Kalimrawan. Gunungpasang, Ketajik, Sumberpandan dan 

Sumbertenggulun. Selama tahun 2009 sampai 2013 untuk keempat komoditi ini 

produksinya cenderung menurun seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1 Realisasi produksi tahun 2009-2013 PDP Jember 

 

No Komoditi 

Tahun 

2009 2010 2011 2012 2013 

1 Karet 1.589.781 1.460.373 1.484.035 1.453.420 1.381.456 

2 Kopi 1.238.310 1.232.190 459.946 1.043.467 849.308 

3 Kakao 65.603 26.327 19.621 21.197 7.825 

4 Cengkeh 6.404 28.927 - 31.448 2.132 

Sumber: PDP Jember Tahun 2013 

 

Tabel 1 menunjukkan adanya penurunan produksi dari masing-masing 

komoditi dari Tahun 2009-2013. Adanya penurunan produksi juga bisa disinyalir 

adanya penurunan kinerja karyawan yang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Hal 

ini juga bisa disebabkan adanya faktor kepemimpinan, perilaku bekerja, dan 

pemberdayaan sebagai faktor yang dapat meningkatkan kinerja nantinya. Hal ini 

menunjukkan bahwa pentingnya penelitian ini dilakukan agar supaya diketahui 

berbagai faktor yang harus diperhatikan oleh PDP Jember dalam upaya 

meningkatkan kinerja karyawannya. 

Adanya penurunan produktivitas yang dikaitkan dengan kinerja menunjukkan 

adanya beberapa faktor yang berkaitan dengan karyawan antara lain 

kepemimpinan, pemberdayaan, dan perilaku bekerja karyawan. Kepemimpinan di 

PDP Jember yang telah mengalami pergantian juga menentukan kedekatan 

karyawan dan keharmonisan karyawan dengan atasan. Beberapa periode terakhir 

sering kali terjadi demo karyawan yang menunjukkan perilaku tidak sesuainya 

karyawan dengan pimpinan (Antara 2013). Selain itu, adanya pengaruh 

lingkungan kerja di daerah kebun yang pada umumnya jauh dari pusat 

pemerintahan dan informasi akan membentuk karakter karyawan berbeda-beda 

sehingga memiliki perilaku yang berbeda-beda pula. 

Selain adanya kepemimpinan yang  berkaitan dengan kinerja, pemberdayaan 

seperti adanya sistem pelatihan dan pengarahan juga berpengaruh terhadap 

kinerja. Saat ini, karyawan PDP pada umumnya berpendidikan rendah setara SD, 

SMP, dan SMA. Meskipun begitu, ada beberapa karyawan yang telah sarjana 

tetapi kurang mendominasi pendidikan karyawan sehingga pemberdayaan 

diperlukan. Pemberdayaan menyangkut tentang kewenangan dan penguatan 

otoritas dari karyawan tertentu. Walaupun pemberdayaan merupakan proses 

pembelajaran  bagi karyawan namun dalam prakteknya tidak semua perusahaan 

sudah melakukannya. Selama ini, karyawan PDP hanya terbatas untuk 

mengerjakan pekerjaan tetapi kurang terlibat dan diberdayakan dalam 

pemberdayaan karyawan. 

Dengan adanya fenomena tersebut maka penelitian tentang kepemimpinan 

transformasional, pemberdayaan karyawan, perilaku bekerja, dan kinerja juga 

sangat diperlukan untuk meningkatkan kinerja karyawan PDP pada umumnya. 
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Perumusan Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penelitian ini mempunyai 

rumusan masalah yang meliputi : 

1. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap pemberdayaan    

pada karyawan PDP Jember? 

2. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap perilaku bekerja 

karyawan PDP Jember? 

3. Apakah kepemimpinan transformasional berpengaruh terhadap kinerja  

    karyawan PDP Jember? 

4. Apakah pemberdayaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PDP Jember? 

5. Apakah perilaku bekerja berpengaruh terhadap kinerja  karyawan PDP Jember? 

 

Tujuan Penelitian 

 

 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk: 

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap       

pemberdayaan pada karyawan PDP Jember. 

2. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap       perilaku 

bekerja karyawan PDP Jember. 

3. Menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap         kinerja 

karyawan PDP Jember. 

4. Menganalisis pengaruh pemberdayaan terhadap kinerja karyawan PDP Jember. 

5. Menganalisis pengaruh perilaku bekerja terhadap kinerja karyawan PDP 

Jember. 

 

Manfaat Penelitian 

 

 

Hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan manfaat di 

bidang akademik maupun di bidang praktisi, antara lain sebagai berikut : 

1.   Sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan pada PDP  

    Jember dalam upaya meningkatkan kinerja karyawan melalui   pemberdayaan        

karyawan,  perilaku bekerja. 

2.  Sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang  

manajemen sumber daya manusia. 

3.   Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya yang akan melakukan penelitian 

      lanjutan dalam bidang manajemen sumber daya manusia. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

 

Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada kantor PDP Kabupaten Jember. 

Penelitian ini hanya terbatas untuk meneliti faktor-faktor yang berkaitan dengan 

kinerja karyawan antara lain kepemimpinan transformasional, pemberdayaan 

karyawan, dan perilaku bekerja. 




