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BAB I 

        PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Sumber daya manusia adalah salah satu sumber daya modal organisasi 

yang tidak hanya meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi tetapi juga 

bertindak sebagai sumber keunggulan kompetitif yang sulit atau bahkan tidak dapat 

ditiru. Keberhasilan suatu organisasi senantiasa dipengaruhi oleh banyak faktor 

baik dari faktor eksternal maupun internal, sumber daya manusia (SDM) atau 

tenaga kerja dianggap sebagai salah satu kontributor yang paling penting dari setiap 

daya saing organisasi. Kapabilitas dan kemampuan organisasi untuk memanfaatkan 

sumber daya secara tepat memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. 

Sumber daya manusia, pada kenyataannya adalah aset vital organisasi yang perlu 

dijaga dan dikembangkan untuk mencapai tujuan dan keberlangsungan perusahaan. 

Tujuan dari setiap organisasi yang sukses tidak hanya untuk mempekerjakan tenaga 

kerja tetapi juga untuk mempertahankan tenaga kerja yang efisien dan efektif. SDM 

yang berkualifikasi dan cakap itu penting dalam konteks pencapaian tujuan dan 

sasaran organisasi. Keberhasilan suatu organisasi tergantung pada para manajer dan 

karyawan yang bekerja keras, setia, dan terlibat.  

Namun pada esensinya hal terpenting yang diharapkan oleh perusahaan 

adalah karyawan yang berkemauan tinggi, giat dalam bekerja serta mempunyai 

keinginan yang tinggi guna melaksanakan kinerja dengan optimal untuk mencapai 

tujuan organisasi. Jadi perusahaan tidak hanya mengharapkan sumber daya manusia 

yang cakap dan terampil saja. Sebab salah satu faktor keberhasilan suatu 
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perusahaan ditentukan oleh faktor sumber daya manusia yakni faktor kinerja 

karyawan dalam mencapai tujuan perusahaan dengan optimal. Karyawan yang 

kinerjanya (prestasi kerja) baik dan optimal dapat membantu perusahaan dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Sinambela (2016) 

mendifinisikan bahwa kinerja merupakan kemampuan pegawai/karyawan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan keahlian tertentu. Mangkunegara (2005) 

mendefinisikan kinerja karyawan sebagai hasil (prestasi kerja) baik secara kualitas 

maupun kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diamanahkan perusahaan 

kepadanya. 

Menurut Riniwati (2011) mengatakan kinerja karyawan merupakan catatan 

outcome yang dihasilkan karyawan atau kegiatan yang dilakukan karyawan dalam 

kurun waktu tertentu atau bisa diartikan sejauh mana karyawan menjalani tugasnya 

dalam strategi perusahaan. Kinerja yang baik adalah kinerja yang dikerjakan secara 

optimal, dengan kata lain kinerja yang sesuai standar organisasi yang telah 

ditetapkan, guna mendukung tercapainya tujuan organisasi. Untuk menghasilkan 

kinerja yang baik, didukung oleh perilaku karyawan yang baik pula tentunya hal 

tersebut dipengaruhi oleh gaya kepemimpinan serta rasa adil dari para pemimpin 

atau pun supervisor diatasnya, yang pada akhirnya akan meningkatkan kinerja 

karyawan secara bersamaan. 

Kepemimpinan memiliki banyak definisi yang berbeda-beda jika dipandang 

dari berbagai sudut yang berlainan, terlebih lagi di zaman globaliasi dimana 

fleksibilitas dan sikap cepat tanggap seorang pemimpin diperlukan agar bisa 
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membela, menjaga serta memahami berbagai macam karakteristik bawahanya. 

Dalam dunia bisnis, gaya kepemimpinan berpengaruh kuat terhadap jalannya 

organisasi dan sustainability organisasi baik dalam membuat keputusan ataupun 

mengelola sumber daya manusia (Schein, 1992).  

Pemimpin dituntut untuk mempunyai berbagai macam kompetensi yang 

mana hal tersebut bisa menginspirasi terhadap bawahanya seperti public speaking, 

interpersonal communication, motivator, nurturing, persuasive dan lain-lain. 

Beberapa kemampuan atau keahlian tersebut merupakan ciri dari gaya 

kepemimpinan transformasional yang bisa mendidik serta menjaga karyawannya 

(individualized consideration), mengatasi permasalahan dengan berbagai macam 

sudut pandang (intellectual stimulation), dan seterusnya. Gaya kepemimpinan 

transformasional mempunyai kemampuan mempengaruhi yang luar biasa, seorang 

pemimpin yang bisa memberikan inspirasi terhadap bawahannya dan senantiasa 

tidak mengutamakan kepentingan pribadi (Bass & Riggio, 2006).  

Kepemimpinan transformasional merupakan sebuah proses yang saling 

menaikan diri ketingkat moralitas dan motivasi yang lebih tinggi antara pemimpin 

dengan bawahan (Burn, 1978). Hal tersebut mengindikasikan bahwa para 

pemimpin sangat besar pengaruhnya terhadap bawahan dalam pencapaian tujuan 

organisasi. Seorang pemimpin dengan sifat seperti ini biasanya mempunyai 

karakteristik humble, extrovert, komunikatif, serta mempunyai sifat persuasif 

sehingga akan menimbulkan rasa percaya diri dalam diri bawahanya yang secara 

tidak sadar akan terbangun dari sisi mental yang sudah terbiasa berhadapan dengan 

pemimpin yang senantiasa memberikan energi positif. Maka dari itu gaya 
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kepemimpinan mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pencapaian visi 

organisasi, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan seorang pemimpin perlu 

untuk menciptakan keadaan yang kondusif, salah satunya dengan memunculkan 

manajemen karir berkeadilan di perusahaan tersebut. Karena ketika karyawan 

merasa nyaman dan puas di tampat kerja maka mereka akan senantiasa 

menghasilkan kinerja dan produktifitas yang optimal.  

Tjahjono (2010) menyimpulkan terkait dengan kesejahteraan karyawan dan 

organisasi dalam manajemen berkeadilan bahwa penerapan manajemen 

berkeadilan dalam organisasi akan mendapat timbal balik dari karyawan seperti 

produktifitas, kinerja dan komitmen, sedangkan bagi karyawan akan mendapatkan 

kepuasan, yakni sebagai sikap dan reaksi terhadap kebijakan organisasi ketika 

mereka merasa diperlakukan secara adil baik dari segi kebijakan karir, kompensasi 

penilaian kinerja dan lain sebagainya sehingga kinerja karyawan akan semakin baik 

dan optimal.  

Karyawan yang merasa mendapatkan keadilan akan melaksanakan tugas-

tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan optimal. Sebaliknya apabila karyawan 

merasa mendapatkan ketidakadilan maka akan menimbulkan ketidakpuasan 

sehingga tugas-tugas dan tanggung jawabnya yang telah diamanahkan tidak 

dijalankan dengan baik. Yulianti dkk (2016) mengatakan Karyawan yang mendapat 

perlakukan secara adil, yakni ada dukungan yang adil dari organisasi, akan 

memberikan kinerja maksimal kepada organisasi. Keadilan organisasional 

merupakan persepsi keseluruhan dari apa yang dirasakan di tempat kerja. Dalam 

pengukurannya, keadilan ini dipandang dari sisi keadilan distributif, prosedural dan 
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interaksional (interpersonal dan informasional). Keadilan distributif terkait dengan 

masalah jumlah penghargaan, sedangkan keadilan prosedural terkait dengan 

bagaimana penghargaan itu dibagikan. Sementara keadilan interaksional 

(sensivitivity dan esplanation) terkait dengan aspek sosial, seperti perlakuan, 

perhatian dan juga sikap terbuka manajer terhadap para karyawan (Tjahjono, 2010).  

Robbins (2006) menyatakan berlandaskan dasar keadilan, ketika karyawan 

menanggapi ketidakadilan, maka mereka akan bisa memilih untuk mengambil satu 

dari enam pilihan berikut, yaitu: 1. mengganti input, 2. mengganti output, 3. 

melakukan penyimpangan terhadap tanggapan mengenai diri, 4. melakukan 

penyimpangan terhadap tanggapan mengenai orang lain, 5. memilih anteseden yang 

berbeda, 6. keluar dari pekerjaan. Teori keadilan yang dimaksud ialah keadilan 

organisasional yang terdiri dari tiga komponen keadilan, yakni distributive justice, 

procedural justice, and interactional justice. Akan tetapi keadilan distributif yang 

menjadi fokus penelitian ini dengan pertimbangan keadilan distributif merupakan 

keadilan yang paling sering dilihat berdasarkan keadilan hasil, yang menyebutkan 

bahwa gaji karyawan seharusnya sesuai dengan input dan output mereka secara 

relatif dengan perbandingan referen/lainnya. Hasil yang diterima karyawan bersifat 

personal yang dipersepsikan oleh masing‐masing individu untuk menilai keadilan 

distributif. Oleh karena itu, keadilan distributif akan berpengaruh positif lebih kuat 

pada outcomes personal dibandingkan keadilan procedural (Tjahjono, 2008) 

Dalam konteks kebijakan SDM, karir menempati kedudukan penting di 

mata karyawan karena merupakan salah satu sumber motivasi penting bagi 

karyawan dalam bekerja (Tjahjono, 2005). Berbasis teori pertukaran sosial, karir 
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merupakan tujuan penting karyawan berafiliasi dengan organisasi jangka panjang. 

Selain itu, karir merupakan salah satu praktik penting SDM untuk mempertahankan 

dan mengembangkan produktivitas karyawan. Oleh karena itu keadilan karir 

menjadi hal kritikal. Pada umumnya, isu pokok keadilan karir terkait erat dengan 

alokasi karir dalam persepsi karyawan. Semakin dinilai adil maka berkonsekuensi 

pada kenyamanan dan kepuasan. 

Keadilan organisasional merupakan konsep keseimbangan dalam 

memperlakukan karyawan. Keadilan organisasi bertujuan untuk memicu 

tumbuhnya suatu rasa keterlibatan dalam pekerjaan. Keadilan distributif adalah 

salah satu faktor keadilan yang mempengaruhi keterlibatan karyawan (Employee 

Engagement). Keadilan Distributif (distributive justice) merupakan keadilan yang 

melihat keadilan dari kacamata penilaian yang dibayarkan perusahaan kepada 

karyawan seimbang setelah usaha yang mereka berikan terhadap perusahaan 

(Blakely, 2005; Crow et al., 2012).  

Keadilan Distributif didasari pada konsep dasar persamaan atau equity. 

Konsep ini mengacu terhadap penjabaran keadilan sebagai kesetaraan imbalan 

(misal gaji atau insentif lainnya) dengan pekerjaan yang telah dilakukan. Keadilan 

akan terjadi ketika karyawan merasa bahwa rasio antara input (usaha) dan outcomes 

(imbalan) mereka sebanding dengan rasio karyawan lain. Ketidakadilan akan 

terjadi apabila rasio tersebut tidak sebanding, yaitu rasio antara usaha dan hasil, 

lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan rasio yang lain (Greenberg dan 

Baron, 2003). Ketika para karyawan memiliki persepsi yang tinggi tentang 

Keadilan Distributif, dipastikan mereka merasa diwajibkan atau diharuskan untuk 
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berlaku adil di dalam memainkan peran mereka dengan memberikan lebih besar 

melebih tingkat engagement (Margaretha dan Santosa, 2014). 

Kahn (1990) mendifinisikan employee engagement merupakan sikap 

karyawan yang penuh perhatian, melebur serta menghayati terhadap perannya. 

Employee engagement lebih dari sekedar komitmen organisasi, akan tetapi 

employee engagement jauh dari itu, di mana seorang karyawan mencurahkan 

seluruh perhatianya sampai menyatu dengan pekerjaanya (Saks, 2006)  

Penelitian ini mencoba untuk memperluas pemahaman mengenai pengaruh 

gaya kepemimpinan transformasional dan manajemen karir berkeadilan terhadap 

kinerja karyawan melalui employee engagement sebagai variabel intervening pada 

karyawan Waroeng Spesial Sambal. Waroeng SS atau kepanjangan dari Waroeng 

Spesial Sambal merupakan Waroeng yang berciri khas Javanese dan beraneka 

sambal yang ditawarkan bagi para pelangganya.  

Waroeng SS adalah sebuah rumah makan yang menawarkan berbagai 

olahan Sambal, Lauk dan Sayuran dengan bidikan pasar mahasiswa selain itu 

Waroeng SS juga memberikan konsep Javanese kepada konsumennya baik dalam 

segi menu, layout, dan pelayanan. Waroeng SS berdiri sejak tahun 2002 yang 

memulai usahanya dengan berbekal warung tenda di pinggir jalan, yang tepatnya 

berlokasi Jl. Kaliurang Km 3 Barat Graha Saba Pramana UGM Mlati, Sleman, 

Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari situlah karir Waroeng SS dimulai dengan 

mengusung konsep masakan bernuansa pedas dan Javanese.  
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Sejauh ini Waroeng SS menyediakan kurang lebih 32 jenis sambal dengan 

27 sambal utama. Sambal-sambal tersebut sudah ada mulai dulu namun Waroeng 

SS Cuma menyempurnakan formula dan menspesifikkan kualitas bahan bakunya. 

Waroeng SS sampai saat ini yakni pada April 2018 mempunyai cabang 85 yang 

tersebar lebih di 42 kota (bukan waralaba/franchise) dan jumlah total karyawan 

kurang lebih 3.806 orang, 3.312 orang untuk Waroeng dan 494 orang dibagian 

manajemen. Di Yogyakarta Waroeng SS sudah memiliki banyak outlet dan di 

semua outletnya selalu ramai pengunjung terkadang sampai harus antri, sehingga 

sangat dibutuhkan karyawan yang mempunyai kinerja yang baik untuk itu sangat 

dibutuhkan pemimpin yang dapat memotivasi serta menginspirasi dan juga rasa adil 

dalam kebijakan pengembangan karir perlu diberikan untuk meningkatkan kinerja 

karyawan, karena apabila kinerja mereka baik maka pelanggan-pelanggan di 

Waroeng SS juga merasa puas dan akan loyal kepada Waroeng SS sehingga 

sustainability Waroeng SS terjaga bahkan bisa meningkatkan omset Waroeng SS. 

Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai gaya kepemimpinan dan 

manajemen karir berkeadilan pemilik Waroeng SS terhadap kinerja karyawan SS. 

Ditemukannya research gap yang terdapat pada penelitian terdahulu maka 

perlu kiranya untuk dilakukan penelitian ini. Penelitian Cahyono dkk (2015), 

Setiawan (2015), dan Amalia dkk (2016) menyatakan bahwa kepemimpinan 

transformasional tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, bertolak 

belakang dengan penelitian yang dilakukan Subhi dan Yuniati (2015), Tucunan dkk 

(2014), Nugroho dkk (2016), Mubarok dkk (2015), Pangestu dan Setiawan (2016), 

Novitasari dan Satriyo (2016), Yahaya dan Ebrahim (2016), Batool (2013), Khan 
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et al. (2012), dan Wang et al. (2011) yang menyimpulkan bahwa kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Hasil penelitian yang dilakukan Putra (2016) menyimpulkan bahwa 

keadilan organisasional tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan, yang artinya adil atau tidaknya suatu organisasi atau perusahaan tidak 

akan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil penelitian tersebut 

berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Hidayah dan Haryani (2014), 

Suharyoko (2016), Restianti (2016), Widiastuti (2016), Tangka dkk (2017), 

Dehkordi (2013), Ali (2016), Shan et al. (2015), dan Suliman dan Al Kathairi 

(2012) yang menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan antara keadilan 

organisasi terhadap kinerja karyawan.  

Begitupun penelitian yang dilakukan Kusumawati (2017) terkait hubungan 

employee engagement dengan kinerja karyawan yang memperoleh hasil bahwa 

employee engagement tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan, bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Bakti (2016), 

Ramadhan dan Sembiring (2014), Mehta dan Mehta K (2013), Ram dan Prabhakar 

(2011), Lewiuci dan Mustamu (2016), dan Natalia dan Rosiana (2017) yang 

menyimpulkan bahwa employee engagement berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Dari adanya kesimpangsiuran hasil penelitian tersebut maka 

perlu kiranya untuk mengkaji ulang hubungan antara kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja karyawan dan hubungan antara manajemen karir 

berkeadilan/keadilan organisasional terhadap kinerja karyawan yang dimediasi 

employee engagement.  
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Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa perlu untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan 

Manajemen Karir Berkeadilan terhadap Kinerja Karyawan melalui employee 

engagement sebagai variabel intervening Survei pada Waroeng Spesial Sambal”. 

B. Rumusan Masalah 

Kinerja karyawan merupakan perilaku nyata yang diekspresikan setiap 

karyawan sebagai prestasi kerja yang dihasilkan sesuai dengan tugas dan tanggung 

jawabnya bagi perusahaan/organisasi. Kinerja karyawan yang baik akan sangat 

menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Kinerja yang 

baik dapat terlihat pada performa perusahaan/organisasi secara menyeluruh.  

Kepuasan dan kenyaman ketika melakukan pekerjaan akan menjadikan karyawan 

senang dan kerasan sehingga akan menimbulkan semangat kerja yang muncul 

dengan sendirinya. kesemangatan dalam bekerja yang timbul secara alamiah ini 

akan mengimplikasikan terhadap employee engagement di mana akan timbul rasa 

kecintaan dan ikatan emosional terhadap perusahaan seutuhnya. Sudah sepantasnya 

bagi setiap karyawan yang merasakan sikap positif dari perusahaan seperti halnya 

keadilan maka karyawan akan menunjukkan sikap positif dengan meningkatkan 

keunggulan kompetitif bagi perusahaan. 

Menganalisis keunggulan dalam bersaing perlu dilakukan oleh perusahaan, 

salah satunya dengan menilai dari sisi internal. Sumber daya manusia memegang 

peranan penting dalam pertumbuhan perusahaan serta merupakan aset penting yang 

sulit diduplikasi. Waroeng SS misalnya, yang sudah memiliki banyak outlet yang 

tersebar diseluruh Indonesia namun, penelitian ini hanya fokus meneliti outlet di 
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area Yogyakarta yang juga sudah memiliki banyak outlet dan di semua outletnya 

selalu ramai pengunjung terkadang sampai harus antri, sehingga sangat dibutuhkan 

karyawan yang mempunyai kinerja yang baik atau bahkan lebih dari standar yang 

telah ditetapkan, untuk itu sangat dibutuhkan pemimpin yang mampu 

meningkatkan kinerja karyawan seperti memotivasi dan menginspirasi dan juga 

dibutuhkan manajemen yang berkeadilan dalam upaya peningkatan kinerja 

karyawa, karena apabila kinerja mereka baik pelanggan-pelanggan di Waroeng SS 

juga merasa puas dan akan loyal kepada Waroeng SS sehingga bisa meningkatkan 

omset Waroeng SS. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian mengenai gaya 

kepemimpinan pemilik Waroeng SS terhadap kinerja karyawan Waroeng SS.  

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan 

transformasional dan manajemen karir berkeadilan terhadap kinerja karyawan 

melalui employee engagement sebagai variabel intervening survey pada Waroeng 

Spesial Sambal. 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka bisa 

dikembangkan dengan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja karyawan? 

2. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara manajemen karir 

berkeadilan terhadap kinerja karyawan? 

3. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan anatara kepemimpinan 

transfomasional terhadap employee engagement? 
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4. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara manajemen karir 

berkeadilan terhadap employee engagement? 

5. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara employee 

engagement terhadap kinerja karyawan? 

6. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja karyawan melalui employee engagement 

sebagai variabel intervening? 

7. Apakah terdapat pengaruh positif dan signifikan antara manajemen karir 

berkeadilan terhadap kinerja karyawan melalui employee engagement 

sebagai variabel intervening? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan. 

2. Untuk menganalisis pengaruh manajemen karir berkeadilan terhadap 

kinerja karyawan. 

3. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

employee engagement. 

4. Untuk menganalisis pengaruh manajemen karir berkeadilan terhadap 

employee engagement. 

5. Untuk menganalisis pengaruh employee engagement terhadap kinerja 

karyawan. 
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6. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja karyawan melalui employee engagement sebagai variabel 

intervening. 

7. Untuk menganalisis pengaruh manajemen karir berkeadilan terhadap 

kinerja karyawan melalui employee engagement sebagai variabel 

intervening. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis hasil penelitian ini akan memberikan sumbangsih kemamfaatan 

bagi perusahaan terkait korelasi pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

dan manajemen karir berkeadilan terhadap kinerja karyawan melalui employee 

engagement sebagai intervening, sehingga diharapkan dapat memberikan 

sumbangsih teoritis pada perusahaan sekaligus dunia pendidikan. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi Peneliti 

Kemanfaatan yang bisa diperoleh peneliti selain untuk melengkapi prasyarat 

memperoleh gelar sarjana strata satu (S1). Juga dalam rangka mempraktikkan 

teori serta pengimplementasian ilmu yang didapat dibangku kuliah perlu 

kiranya bagi peneliti untuk mencari atau membuat suatu program atau 

kegiatan guna mengasah intelektualitas, analisis serta melatih daya nalar. 
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b. Bagi Pendidikan 

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi pelaku edukasi serta praktisi, 

khususnya dalam bidang sumber daya manusia serta jurusan lain yang 

berhubungan. 

c. Bagi Perusahaan 

Penelitian ini juga diharapkan bisa bermanfaat guna sebagai bahan 

pertimbangan dan masukan yang bersifat konstruktif bagi Waroeng Spesial 

Sambal dalam rangka meningkatkan kinerja karyawan agar lebih maksimal 

dan optimal sekaligus berbagi pengalaman dengan harapan bisa diterapkan di 

dalam organisasi atau perusahaan lain. 

 

 

 


