
 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Sebuah perusahaan setiap harinya diperhadapkan dengan persaingan 

yang ketat dan seorang pemimpin dibutuhkan untuk menghadapi persaingan 

tersebut (Bauman, 2011). Pemimpin memegang kunci dalam suatu 

perusahaan dimana dengan kecakapan dan kemampuannya, seorang 

pemimpin harus dapat memecahkan persoalan – persoalan yang muncul 

dalam organisasi (Paganda, 2014). Dalam lingkungan dengan perkembangan 

teknologi dan paradigma organisasi inovatif, kepemimpinan adalah penting 

diatas segalanya (Palmer, 2009). Tercapainya lingkungan kerja yang efektif 

dan sukses bagi perusahaan dalam jangka panjang, seorang pemimpin harus 

memiliki kerangka etis (Demirtas, 2013). Hal tersebut juga didukung oleh 

penelitian Snyder dkk (2006) yang menyatakan bahwa kepemimpinan sebuah 

perusahaan harus dipandu dengan pendekatan etis. Karena efektivitas 

perusahaan dapat dinilai sejauh mana pemimpin memainkan perannya dalam 

sebuah perusahaan. Sehingga kepemimpinan etis seorang pemimpin menjadi 

perhatian periset dalam penelitian ini mengingat bahwa kepemimpinan etis 

menjadi isu yang berkembang dengan sangat pesat dalam penelitian 

kepemimpinan.  

Dalam globalisasi bisnis kontemporer, persaingan keuangan dan resesi 

ekonomi menciptakan tantangan etika dimana seorang manajer harus 

menghadapinya sesuai dengan budaya organisasi (Huhtala dkk. 2011). 



 
 

Budaya organisasi yang dimiliki oleh setiap perusahaan satu dengan yang lain 

pasti tidaklah sama. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eisenbeiss 

dkk. (2014) menghubungkan budaya organisasi dengan kepemimpinan etis 

dan membuktikan bahwa kepemimpinan etis berpengaruh positif terhadap 

budaya etis organisasi. Perbedaan budaya organisasi satu perusahaan dengan 

perusahaan lain menjadi motivasi periset untuk meneliti budaya organisasi 

perusahaan yang ada di Kota Semarang. Budaya organisasi dianggap etis 

dengan melihat tujuan yang dimiliki seorang manajer terkait dengan 

keberhasilan dan kinerja perusahaan (Huhtala, dkk. 2013).   

Sejalan dengan Teori Upper Echelon yang dikenalkan oleh Hambrick 

dan Mason di tahun 1984, menyatakan bahwa organisasi / perusahaan dan 

kinerja perusahaan dapat dilihat melalui karakteristik pribadi manajemen 

puncak, khususnya chief executive officer (CEO). Namun seiring berjalannya 

waktu, Teori Upper Echelon dikaji ulang dimana dijelaskan bahwa kinerja 

perusahaan diidentifikasi melalui studi empiris tidaklah selalu melihat 

kepemimpinan seorang chief executive officer / CEO (Oppong, 2014). Sejalan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Eisenbeiss dkk. (2014) yang melihat 

pengaruh kepemimpinan etis chief executive officer (CEO) terhadap kinerja 

perusahaan, maka penelitian ini menggantikan CEO dengan manajer, 

mengingat periset melakukan penelitian di Kota Semarang dimana sebagian 

besar industri berada dalam skala menengah dan besar yang sebagian besar 

berbentuk Perseroan Terbatas / PT dan Perseroan Komanditer / CV.  



 
 

Berdasarkan perspektif ilmiah, manajerial, dan hukum, muncul 

pertanyaan apakah budaya etis organisasi memiliki keterkaitan dengan 

program etika organisasi (Kaptein, 2009). Hal ini juga didukung oleh 

penelitian Park dkk. (2013) yang menyatakan program etika organisasi 

bertujuan untuk mengurangi perilaku yang tidak etis dan dapat dicapai 

dengan adanya peran mediasi dari budaya etis organisasi, dimana hal ini 

penting bagi para pembuat kebijakan dan manajer. Berkaitan dengan 

pembahasan kinerja perusahaan, budaya etis organisasi berpengaruh terhadap 

kinerja perusahaan bila didukung dan diwujudkan dalam program etika 

organisasi (Eisenbeiss dkk. 2014). Selain itu, Eisenbeiss dkk. (2014) 

melengkapi penelitiannya dan menunjukkan bahwa kepemimpinan etis chief 

executive officer / CEO melalui adanya budaya etis organisasi dapat 

mempromosikan kinerja perusahaan dengan ketentuan adanya program etis 

organisasi yang kuat. Sehingga dalam penelitian ini memasukkan program 

etika organisasi sebagai variabel moderasi untuk menguji pengaruh 

kepemimpinan etis manajer terhadap kinerja perusahaan.   

Periset dalam hal ini mereplikasi penelitian yang dilakukan oleh 

Eisenbeiss dkk (2014) dengan alasan memperbaiki validitas eksternal dengan 

menambahkan sampel karena dalam penelitian tersebut mengambil sampel 

dalam jumlah yang kecil yang menggunakan grup partisipan. Sehingga dalam 

penelitian ini, periset ingin melihat perbedaan level individu dengan 

mengambil sampel middle-manager dan low-manager. Periset dalam 

penelitian ini melihat industri yang berada di Kota Semarang dengan 



 
 

membagikan kuesioner yang berisi mengenai bagaimana kepemimpinan etis 

manajer melalui budaya etis organisasi yang dimiliki setiap industri di Kota 

Semarang mempengaruhi kinerja perusahaan dengan sekaligus melihat 

bagaimana program etika organisasi diterapkan dalam industri yang ada di 

Kota Semarang.  

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti ingin melakukan penelitian 

mengenai peran mediasi dari budaya organisasi dan peran moderasi dari 

program etika organisasi dalam mempengaruhi hubungan antara 

kepemimpinan etis manajer dengan kinerja perusahaan. Sehingga penelitian 

ini berjudul :  

“Pengaruh Kepemimpinan Etis Manajer terhadap Kinerja 

Perusahaan dengan Budaya Etis Organisasi sebagai Variabel Mediasi 

dan Program Etika Organisasi sebagai Varibel Moderasi (Studi Empiris 

di Industri Kota Semarang)” 

1.2 Perumusan dan Batasan Masalah  

Sesuai dengan latar belakang yang periset uraikan diatas, masalah yang akan 

periset teliti dirumuskan sebagai berikut :  

a. Apakah kepemimpinan etis manajer berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan? 

b. Apakah kepemimpinan etis manajer berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan melalui budaya etis organisasi? 

c. Apakah kepemimpinan etis manajer berpengaruh positif terhadap 

kinerja perusahaan melalui budaya etis organisasi dan berpengaruh 



 
 

positif dengan kinerja perusahaan ketika perusahaan memiliki program 

etika yang kuat? 

 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui apakah kepemimpinan etis manajer berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahan. 

b. Mengetahui apakah kepemimpinan etis manajer berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan melalui budaya etis 

organisasi.  

c. Mengetahui apakah kepemimpinan etis manajer berpengaruh 

positif terhadap kinerja perusahaan ketika perusahaan memiliki 

program etika yang kuat. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Riset 

Penelitian ini diharapkan memberikan melengkapi penelitian 

mengenai kepemimpinan etis manajer terhadap kinerja 

perusahaan dengan memasukkan budaya etis organisasi dan 

program etika organisasi, hal tersebut dikarenakan penelitian yang 

membahas mengenai masalah tersebut masih sangat sedikit.  

b. Manfaat Praktek 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi manajer perusahaan 

untuk memimpin secara etis dengan menerapkan budaya etis 



 
 

organisasi dan program etika organisasi untuk tercapainya kinerja 

perusahaan yang baik dan keberlangsungan perusahaan yang 

berkelanjutan. Dengan demikian manajer perusahaan diharapkan 

dapat berperilaku etis sehingga kepemimpinan etis manajer dan 

kinerja perusahaan dapat berpadu dengan baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

1.4 Kerangka Pikir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam globalisasi bisnis kontemporer, persaingan keuangan dan resesi ekonomi 

menciptakan tantangan etika dimana seorang manajer harus menghadapinya sesuai dengan 

budaya organisasi (Huhtala dkk. 2011). 

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Eisenbeiss dkk. (2014) menghubungkan 

budaya organisasi  dengan kepemimpinan etis dan membuktikan bahwa kepemimpinan etis 

berpengaruh positif terhadap budaya etis organisasi.  

Sejalan dengan Teori Upper Echelon yang dikenalkan oleh Hambrick dan Mason di tahun 

1984, menyatakan bahwa organisasi / perusahaan dan kinerja perusahaan dapat dilihat 

melalui karakteristik pribadi manajemen puncak, khususnya chief executive officer (CEO). 

Teori Upper Echelon dikaji ulang dimana dijelaskan bahwa kinerja perusahaan 

diidentifikasi melalui studi empiris tidaklah selalu melihat kepemimpinan seorang chief 

executive officer / CEO (Oppong, 2014).  

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Eisenbeiss dkk. (2014), maka penelitian ini 

menggantikan CEO dengan manajer, mengingat periset melakukan penelitian di Kota 

Semarang dimana sebagian besar industri skala menengah dan besar yang berbentuk 

Perseroan Terbatas / PT dan Perseroan Komanditer / CV. 

Sehingga, periset melakukan replikasi penelitian yang dilakukan Eisenbeiss dkk (2014) 

untuk memperbaiki validitas eksternal dengan menambahkan sampel penelitian karena 

dalam penelitian tersebut mengambil sampel dalam jumlah yang kecil yang menggunakan 

grup partisipan. Sehingga dalam penelitian ini, periset ingin melihat perbedaan level 

individu dengan mengambil sampel middle-manager dan low-manager. 
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1.5 Sistematika Penulisan  

Sistematika Penulisan dalam skripsi terdiri dari lima bab yaitu :  

Bab I  Pendahuluan  

Terdiri dari latar belakang, perumusan dan batasan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kerangka pikir dan sistematika penulisan 

penelitian 

Bab II  Landasan Teori dan Pengembangan Hipotesis  

Terdiri dari teori – teori yang digunakan serta pengembangan 

hipotesis penelitian 

Bab III Metodologi Penelitian 

Terdiri dari definisi dan pengukuran variabel, obyek dan lokasi, 

populasi dan sampel, metode pengumpulan data, serta desain 

analisis data atau uji hipotesis 

Bab IV  Hasil Analisis  

Terdiri dari hasil analisis data serta uraian mengenai perhitungan 

untuk menjawab permasalahan penelitian 

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Terdiri dari kesimpulan, saran, serta keterbatasan dalam penelitian 
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