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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat strategis 

dan fundamental dalam organisasi. Peranan sumber daya manusia akan sangat 

menentukan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai visi dan misi 

yang telah ditetapkan (Sudarmanto,2009:43). Sudarmanto juga menambahkan 

bahwa untuk mengetahui sejauh mana keberadaan peran dan kontribusi sumber 

daya manusia dalam mencapai keberhasilan organisasi, tentu diperlukan 

pengukuran kinerja. Menurut Mondy & Noe (2005:177) penilaian kinerja adalah 

tinjauan formal dan evaluasi kinerja individu atau tugas tim. Sedangkan menurut 

Dessler (2003:193) penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja relatif karyawan 

saat ini dan/atau di masa lalu terhadap standar prestasinya. Kinerja sumber daya 

manusia sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan. 

Kinerja merupakan prestasi kerja, yakni perbandingan antara hasil kerja yang 

secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. Setiap perusahaan akan 

berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya demi tercapainya tujuan 

yang telah ditetapkan perusahaan.  

Kinerja karyawan merupakan suatu hasil yang dicapai oleh pekerja dalam 

pekerjaannya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu pekerjaan 

tertentu. Menurut Robbins (2008:175) bahwa kinerja karyawan adalah sebagai 

fungsi dari interaksi antara kemampuan dan motivasi. Simamora (2003:183) 

mengatakan bahwa maksud penetapan tujuan kinerja adalah menyusun sasaran 

yang berguna tidak hanya bagi evaluasi kinerja pada akhir periode tetapi juga 

untuk mengelola proses kerja selama periode tersebut Menurut Sudarmanto 

(2009), perusahaan yang berhasil dan efektif merupakan perusahaan dengan 

individu yang didalamnya memiliki kinerja yang baik. Perusahaan yang efektif 

atau berhasil apabila ditopang oleh sumber daya manusia yang berkualitas. 

Sebaliknya, perusahaan yang gagal dikarenakan faktor kinerja dari sumber daya 
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manusia yang tidak berkualitas. Jadi kinerja sumber daya manusia sangat 

berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu perusahaan tanpa terkecuali.  

Faktor utama yang dapat mempengaruhi kinerja diantaranya adalah gaya 

kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi 

suatu kelompok demi pencapaian tujuan (Robbins,2008:155). Gaya 

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh seseorang pada 

saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang 

diinginkan. Dalam organisasi, suatu gaya kepemimpinan yang tepat sangat 

diperlukan untuk mengembangkan lingkungan kerja yang kondusif dan 

meningkatkan kinerja bagi karyawan sehingga diharapkan akan menghasilkan 

produktivitas yang tinggi. Gaya kepemimpinan yang baik adalah gaya 

kepemimpinan yang dapat memberikan motivasi kerja pada bawahannya. 

Widyatmini dan Hakim (2008:169) mengatakan seorang pemimpin harus 

melalukan berbagai keahlian, pengalaman, kepribadian dan motivasi setiap 

individu yang dipimpin nya. Gaya kepemimpinan yang efektif di butuhkan dalam 

suatu perusahaan untuk dapat meningkatkan kinerja semua karyawan dalam 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan perusahaan. 

Dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sukabumi adalah salah satu 

dinas utama yang berada di kabupaten sukabumi. Dinas ini memiliki peranan 

penting dalam mengelola ketenagakerjaan dan transmigrasi di kabupaten 

sukabumi. Terutama dalam hal ketenagakerjaan, dinas ini memiliki posisi yang 

strategis dalam mendata potensi sumber daya manusia produktif yang ada di 

kabupaten sukabumi. Kemudian berdasarkan data tersebut dinas ini melakukan 

berbagai upaya yang terencana dan terstruktur dengan baik guna mebuat 

kebijakan yang dapat mengakibatkan penyerapan tenaga kerja yang sebaik-

baiknya. Mengingat pentingnya peranan posisi dinas ini maka tentunya kinerja 

pegawai yang bekerja di dinas ini harus dapat dijaga konsistensinya, karena yang 

seperti kita ketahui bersama kinerja karyawan yang baik tentunya akan membawa 

pada kondisi kinerja organisasi yang baik pula. Diantara berbagai hal yang 

sekiranya mempengaruhi kinerja karyawan salah satunya adalah gaya 

kepemimpinan. Gaya kepemimpinan yang baik dapat mendorong pada kinerja 
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pegawai yang baik pula, begitu pula sebaliknya. Berdasarkan hasil kunjungan 

observasi awal peneliti di dinas tenaga kerja dan transmigrasi merujuk pada 

interview pada beberapa pegawai diperoleh informasi bahwa gaya kepemimpinan 

yang berlangsung Selama ini masih dikategortikan dalam bentuk gaya 

kepemimpinan yang cenderung otoriter, dimana atasan cenderung untuk memiliki 

kekuasaan yang bersifat absolut dan semena-mena terhadap bawahanya hal ini 

ditandai oleh perilaku atasan yang sering memberikan perintah kepada bawahanya 

berkaitan dengan bidang-bidang yang memiliki jangkauan diluar kewenanganya. 

Kondisi ini tentunya sangat buruk bagi kenyamanan para pegawai di dalam 

bekerja dan tentunya dapat memberikan implikasi negatif terhadap kinerja 

karyawan secara keseluruhan. Berdasarkan pemaparan diatas maka gaya 

kepemimpinan di dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sukabumi harus 

diperbaiki. Selain permasalahan gaya kepemimpinan, merujuk pada hasil 

wawancara peneliti dengan bagian kepegawaian di dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi diperoleh informasi bahwa kinerja pegawai pun masih berada dalam 

posisi yang belum sesuai harapan terlihat terutama dari kurang berdisiplinya 

pegawai dal hal jam kedatangan, jam kepulangan dan jam istirahat kerja di kantor 

selain itu juga masih banyak target dinas yang sering tidak tercapai dengan 

optimal berdasarkan uraian terseubut terdapat permasalahan kinerja pegawai di 

lingkungan dinas tenaga kerja dan transmigrasi kabupaten sukabumi. Di antara 

berbagai hal yang sekiranya bisa mempengaruhi kinerja pegawai adalah gaya 

kepemimpinan yang berlaku di organisasi tersebut. Semakin baik gaya 

kepemimpinan yang ada besar kemunkinanya kinerja pegawai pun akan baik pula.  

Berdasarkan hasil kunjungan observasi awal peniliti juga diperoleh kondisi 

real kinerja pegawai menurut data bagian kepegawaian adalah sebagai berikut : 

 

Tabel 1.1 Kinerja Pegawai 

NO  Kinerja Karyawan Standar Pencapaian 

1 Kualitas Kerja Pegawai 85% 77% 

2 Kedisiplinan Pegawai 85% 72% 
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3 Ketepatan Jam Kerja Pegawai 85% 75% 

4 Produktivitas Kerja Pegawai 85% 81% 

  

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa secara garis besar kinerja 

pegawai  masih berada di bawah standar yang ditetapkan oleh organisasi dimana 

persentase nilai pencapaian Kualitas Kerja Pegawai sebesar 77 persen sementara 

standar kualitas kerja pegawai berada di kisaran 85 persen, kemudian hasil 

pencapaian kedisiplinan pegawai berada dibawah nilai standar dengan persentase 

nilai pencapaian sebesar 72 persen dan nilai standar yang ada sebesar 85 persen, 

selanjutnya ketepatan jam kerja pegawai pencapaianya pun berada di bawah 

standar yang ada dengan nilai persentase pencapaian sebesar 75 persen, sedangkan 

standar yang diberikan berkisaran 85 persen, selanjutnya yang terakhir adalah 

pencapaian produktivitas kerja pegawai pun berada di bawah standar yang ada 

dengan nilai persentase pencapaian sebesar 81 persen dan nilai standar yang ada 

sebesar 85 persen. 

Berdasarkan pemaparan data diatas, fenomena yang terjadi yang dapat 

dilihat oleh peneliti adalah kurangnya komunikasi yang baik antara atasan dan 

bawahannya karena pengambilan keputusan yang terjadi semua terpusat oleh 

pimpinan, sedangkan perlunya mengetahui apa yang di inginkan karyawan, 

pimpinan dan bawahan harus mempunyai komunikasi yang baik seperti bawahan 

ikut berpartisipasi dalam memberikan saran, ide, dan pertimbangan-perimbangan 

dalam proses pengambilan keputusan, serta pimpinan dapat juga melakukan 

manajemen terbuka dan memberikan kesempatan kepada bawahan untuk 

melakukan pengambilan keputusan. Maka dapat dipastikan bahwa perilaku 

seorang pemimpin adalah pengaruh yang akan menimbulkan pemahaman 

tersendiri yang akan berpengaruh terhadap kondisi psikologis bawahan. Apabila 

perilaku kepemimpinan yang ditampilkan atasan dirasa sebagai suatu yang 

diharapkan bawahan maka akan memiliki dampak yang lebih baik terhadap 

kinerja karyawan, begitupula sebaliknya apabila perilaku kepemimpinan yang 
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ditampilkan atasan sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan para 

bawahan maka akan berpengaruh kurang baik terhadap kinerja para karyawan. 

Dengan melihat dan memperhatikan uraian-uraian tersebut di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ PENGARUH GAYA 

KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI DINAS 

TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SUKABUMI” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  latar belakang diatas maka diperlukan sebuah pemecahan 

masalah yang kemudian di kembangkan dalam beberapa pertanyaan penelitin 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Sukabumi. 

2. Bagaimana kinerja karyawan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 

Kabupaten Sukabumi. 

3. Seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi. 

 

1.3 Maksud danTujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah diatas, maka 

penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini. Adapun 

tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah sebagai berikut : 

1 Untuk mengetahui bagaimana gaya kepemimpinan  di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi  Kabupaten Sukabumi. 

2 Untuk mengetahui bagaimana kinerja karyawan di Dinas Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi. 

3 Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja karyawan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten 

Sukabumi. 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Kegunaan penelitian ini ialah sebagai berikut : 

A. Kegunaan teoritis 

Yaitu memberikan tambahan referensi untuk mengembangakan ilmu 

pengetahuan khususnya bidang Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM). 

B. Kegunaan Praktis  

Yaitu diharapkan hasil penelitian ini memberikan informasi kepada para 

pimpinan di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kabupaten Sukabumi 

sehingga mampu memberikan kebijakan yang sesuai dengan gaya kepemimpinan 

dalam mengingkat kan kinerja karyawan. 

 

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian yaitu di Dinas 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi yang terletak di Jl.Pelabuan 

2 km 6 no 703 Sukabumi 43169. Waktu dan kegiatan penelitian dilaksanakan 

selama 3 bulan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2016. 


