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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sumber daya manusia sebagai salah satu unsur yang sangat menentukan

keberhasilan suatu organisasi, disisi lain juga sebagai makhluk yang mempunyai

pikiran, perasaan, kebutuhan dan harapan-harapan tertentu. Hal ini sangat

memerlukan perhatian tersendiri karena faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi

prestasi, dedikasi dan loyalitas serta kecintaan terhadap pekerjaan dan

organisasinya. Keadaan ini menjadikan sumber daya manusia sebagai aset yang

harus ditingkatkan efisiensi dan produktivitasnya. Untuk mencapai hal tersebut,

maka hal penting yang patut diperhatikan dalam pemeliharaan hubungan tersebut

antara lain adalah kepuasan kerja para pegawainya.

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kanwil

Kemenkumham) Jawa Barat merupakan unit pelaksana kerja Kementrian Hukum

dan Ham ditingkat provinsi yang memiliki peran sangat strategis. Oleh karena itu

dalam upaya meningkatkan kinerja organisasi dibutuhkan upaya-upaya konkrit

melalui pengembangan sumber daya manusia yang ada didalammnya. Namun

dalam prakteknya untuk mencapai tujuan tersebut Kanwil Kementrian Hukum dan

Ham Provinsi Jawa Barat sering menghadapi kendala terkait dengan munculnya

ketidakpuasan kerja dari para pegawainya.

Kepuasan  kerja merupakan sikap seorang individu terhadap pekerjaannya,

dapat terjadi pada semua tingkatan pekerjaan dalam suatu perusahaan, misalnya di

tingkat pimpinan hingga ke tingkat pegawai paling rendah. Pegawai yang

merasakan kepuasan dalam bekerja antara lain dapat ditandai dengan rendahnya

tingkat absensi juga produktivitas yang tinggi. Sebaliknya ketidakpuasan pegawai

dalam bekerja dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti mangkir kerja

dengan berbagai alasan dan lambannya menyelesaikan pekerjaan.Sebagai

gambaran Tabel 1.1 menunjukkan tingkat absensi Pegawai Kanwil Kementrian

Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat.
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Grafik 1.1
Tingkat Absensi Pegawai Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham

Jawa Barat
Periode Juni-Desember 2015

Sumber : Kanwil Kemenkum dan Ham Jawa Barat (diolah kembali)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa tingkat ketidakhadiran pegawai

Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Provinsi Jawa Barat menunjukkan

kecenderungan yang meningkat dalam enam bulan terakhir dengan berbagai

alasan. Tingkat kehadiran tertinggi terjadi di bulan Desember dimana pengajuan

cuti karyawan cukup tinggi, kemungkinan hal ini terjadi karena adanya liburan

akhir tahun. Hal tersebut menjadi acuan penelitian ini untuk menjadikan justifikasi

masalah yang dialami oleh para pegawai pada instansi tersebut. Bila dilihat dari

perspektif sumber daya manusia maka terlihat jelas pegawai yang tidak puas

terhadap pekerjaannya akan cenderung melanggar kedisiplinan dan tanggung

jawab yang diembannya.

Rendahnya kepuasan kerja tentunya dapat menimbulkan berbagai dampak

negatif bagi pengembangan kinerja organisasi secara keseluruhan dalam jangka

panjang, padahal bagi instansi dengan pegawai yang lebih terpuaskan cenderung

lebih efektif dari pada organisasi dengan pegawai yang tak terpuaskan. Oleh
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karena itu organisasi penting untuk memperhatikan dan menjaga tingkat

kepuasaan pegawainya.

Kepuasan kerja seseorang juga dipengaruhi baik dari dalam maupun dari

luar diri pegawai itu sendiri. Robbin (2006:54) mengemukakan bahwa

kemungkinan besar kinerja dan kepuasan karyawan dipengaruhi oleh gaya

kepemimpinan secara positif. Miller et al. dalam Ramlan Ruvendi (2005:10)

menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai hubungan yang positif

terhadap kepuasan kerja para pegawai. Penelitian Voon et al (2011) menyebutkan

bahwa transformational leadership style has a stronger relationship with job

satisfaction. Untuk memperkuat asumsi bahwa kepemimpinan merupakan faktor

penting yang mempengaruhi kepuasan kerja karyawan, maka penulis melakukan

pra survey tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja pegawai

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat. Pra survey dilakukan

dengan menyebarkan kuesioner kepada 10 pegawai dan hasilnya dapat dilihat

pada Tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Hasil Pra Survei Faktor-Faktor Kepuasan Kerja Pegawai

Kanwil Kemenkum dan Ham Jawa Barat

Faktor Kepuasan

Kerja

Jawaban Responden

Setuju Cukup Setuju Tidak Setuju

F % F % F %

Kompensasi 6 60.0 1 10.0 3 30.0

Lingkungan kerja 5 50.0 2 20.0 3 30.0

Rekan kerja yang

suportif
4 40.0 3 30.0 3 30.0

Leadership 6 60.0 3 30.0 1 10.0

Sumber : Hasil Prasurvei Oktober 2015

Tabel 1.2 menunjukan bahwa faktor kepemimpinan atau leadership

mendapat tingkat kesetujuan paling tinggi dibandingkan faktor lainnya yang

dianggap dapat mempengaruhi kepuasan kerja berdasarkan penilaian pegawai,
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selain itu dari hasil pra survey responden yang menyatakan tidak setuju pada

aspek leadership masih relatif lebih rendah dibandingkan faktor kompensasi

misalnya. Artinya kepemimpinan yang dilakukan belum sesuai dengan keinginan

pegawai. Gambaran awal dari hasil pra survey ini dapat menjadi indikasi bahwa

kepemimpinan merupakan determinan penting dalam menjaga dan meningkatkan

kepuasan kerja pegawai. Peran pemimpin yang efektif sangat penting dalam

meningkatkan kepuasan kerja karyawan, bahkan kiranya dapat dikatakan bahwa

mutu kepemimpinan yang terdapat dalam suatu organisasi memainkan peranan

yang sangat dominan dalam keberhasilan organisasi tersebut dalam

menyelenggarakan berbagai kegiatannya terutama terlihat dalam rasa puas

karyawan dalam bekerja. Kepemimpinan yang dilakukan selama ini diindikasikan

termasuk kepemimpinan otoriter karena bawahan hanya bertugas sebagai

pelaksana keputusan yang telah ditetapkan pemimpin dan pengarahan bawahan

dilakukan dengan memberikan instruksi/perintah, hukuman, serta pengawasan

dilakukan secara ketat.

Seorang pimpinan harus mampu menciptakan suasana yang kondusif,

memberikan cukup perhatian, memberikan penghargaan terhadap prestasi kerja,

menjalin komunikasi yang baik dengan seluruh pegawai. Dalam organisasi,

pertentangan-pertentangan bisa saja terjadi antar pegawai ataupun antar

pemimpin, hal itu terjadi karena cukup banyaknya pegawai yang ada dalam

organisasi, dikarenakan masing-masing mempunyai sifat, sikap, keinginan,

kepribadian dan minat yang berbeda-beda.

Berdasarkan fenomena tersebut maka seorang pemimpin dalam suatu

instansi khususnya milik pemerintah yang tentunya akan terkait langsung dengan

fungsi pelayanan publik merupakan hal yang paling penting dalam menentukan

kebijakan suatu kondisi organisasi dengan kata lain maju mundurnya suatu

organisasi sangat dipengaruhi oleh seorang pemimpin. Hal ini akibat adanya

tuntutan organisasi bahwa pemimpin dapat memprioritaskan kepemimpinannya

yang berorientasi pada tugas dan hubungannya antar manusia yang bertujuan

untuk meningkatkan kematangan bawahannya, karena itu pemimpin dituntut oleh
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organisasi untuk bisa fleksibel dalam menggunakan gaya kepemimpinan yang

tepat.

Berdasarkan paparan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian dengan judul : Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja

Pegawai Pada Divisi Administrasi di Kantor Wilayah Kementrian Hukum

dan Ham Jawa Barat

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas dapat di dirumuskan bahwa masalah penelitian

adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepemimpinan di Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM

Jawa Barat

2. Bagaimana kepuasan kerja pegawai di Kantor Wilayah Kementrian Hukum

dan HAM Jawa Barat

3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai di

Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada Kanwil

Kementrian Hukum dan Ham Jawa Barat

2. Mengetahui kepuasan kerja pegawai Kanwil Kementrian Hukum dan Ham

Jawa Barat

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan hasil yang bermanfaat, sejalan

dengan tujuan penelitian di atas penulis juga berharap dengan melakukan

penelitian ini akan memperoleh hasil yang dapat berguna secara akademis

maupun praktis.
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1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan penulis, khususnya ilmu

Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan kepemimpinan dan

kepuasan kerja.

2. Bagi instansi

Penelitian dapat memberi sumbangan pemikiran yang dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan bagi instansi mengenai pentingnya

kepemimpinan dan kepuasan kerja.

3. Bagi pihak lain

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai informasi atau sumbangan pikiran

yang bermanfaat untuk para pembaca yang akan mengadakan penelitian pada

bidang yang sama.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan

Ham Jawa Barat yang berlokasi di Jl.Jakarta No.27 Bandung. Waktu penelitian

dilaksanakan selama dua bulan yaitu pada bulan Oktober – November 2015.


