
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Di dalam suatu organisasi baik itu di sebuah perusahaan maupun instansi

pemerintahan, peran seorang pemimpin sangat penting artinya. Hal ini

dikarenakan seorang pemimpin adalah otak organisasi, pemimpin organisasi

selalu membuat keputusan, membuat rencana dasar dan menentukan tujuan

organisasi. Kesuksesan suatu organisasi sangat ditentukan oleh seorang pemimpin

dalam memimpin bawahannya.

Dalam memimpin bawahannya, seorang pemimpin umumnya mempunyai

gaya kepemimpinan yang berbeda-beda. Gaya kepemimpinan sendiri adalah cara

yang dilakukan oleh seseorang yaitu pemimpin dalam menjalin suatu hubungan

dan mempengaruhi bawahannya untuk bekerja sama secara sukarela dalam

mengerjakan tugas-tugas yang berhubungan untuk mencapai hal yang diinginkan

oleh pemimpin.

Gaya kepemimpinan sebagai sisi penting dari tema kepemimpinan

senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini antara lain karena keluasan dan

kedalaman lahan bahasannya semakin berkembang secara dinamis seiring dengan

perkembangan lingkungan yang bersifat global yang menyentuh setiap aspek

kehidupan secara luas. Tanpa kepemimpinan yang efektif, suatu organisasi tidak

akan pernah mampu mengaktualisasikan potensi menjadi prestasi.



Itulah sebabnya, di tengah zaman modern saat ini, manusia tidak lagi

dianggap sebagai faktor produksi, tetapi lebih dianggap sebagai asset organisasi

yang penting. Keefektifan dan keunggulan organisasi sangat tergantung pada

kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Secara teoritis, kualitas SDM dalam

suatu organisasi yang tinggi diharapkan mampu meningkatkan kinerja organisasi.

Hal ini akan dapat tercipta dalam suatu lingkungan kerja yang kondusif, yang

antara lain dipengaruhi oleh tipe kepemimpinan yang tepat. Kepemimpinan

dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan dan kelebihan-kelebihan

tertentu pada manusia. Disinilah timbulnya kebutuhan akan pemimpin dan

kepemimpinan.

Kepemimpinan seharusnya dianggap sebagai suatu peluang untuk

memberikan manfaat bagi banyak pihak dan bukan dianggap sebagai komoditi

atau property untuk meraup keuntungan diri sendiri melalui pemanfaatan pihak

lain. Kejernihan persepsi ini sangat diperlukan sebagai suatu kekuatan bagi

seorang pemimpin untuk memahami, memiliki dan menerapkan faktor penentu

keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi.

Pada dasarnya, kepemimpinan dianggap sebagai tulang punggung

pengembangan organisasi, karena tanpa kepemimpinan yang baik akan sulit untuk

mencapai tujuan organisasi. Jika seseorang berusaha untuk mempengaruhi

perilaku individu yang lain, maka orang tersebut perlu melakukan praktek model

kepemimpinan.



Model kepemimpinan merupakan norma yang digunakan seseorang pada

saat mencoba mempengaruhi orang lain. Model kepemimpinan yang tepat akan

meningkatkan kinerja oganisasi, sebaliknya model kepemimpinan yang tidak baik

maka akan menurunkan semangat kerja karyawan yang akhirnya akan

berpengaruh besar terhadap kinerja para pegawai yang lainnya.

Peran pemimpin sendiri adalah untuk mengetahui apa yang dipikirkan

pegawai mengenai instansi. Itulah sebabnya seorang pemimpin perlu mengadakan

komunikasi aktif dengan para pegawainya. Sikap pemimpin akan menentukan

perkembangan tim dalam organisasi instansi serta perkembangan yang dicapai

yang pada akhirnya akan mempengaruhi pencapaian kinerja para pegawainya.

Keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menjalankan visi dan

misinya tentu tidak terlepas dari Sumber Daya Manusia yang ada di aparatur

Negara sendiri. Agar kinerja organisasi tersebut menjadi sukses atau baik maka

ada dua faktor yang mempengaruhi agar tujuan organisasi tercapai yaitu faktor

individual dan faktor sistem. Kinerja tidak berada dibawah kendali masing-masing

individu, tetapi tergantung pada individu yang bekerja dalam suatu organisasi.

Berdasarkan penjelasan diatas, terdapat keterkaitan antara kepemimpinan

dengan kinerja. Seorang pemimpin harus dapat memotivasi dan mengawasi

bawahannya dengan baik, sehingga dalam melaksanakan tugasnya para pegawai

dapat bekerja dengan baik dan tingkat kedisiplinan pegawai seperti absensi juga

dapat terkontrol dengan baik. Namun sebaliknya, jika pimpinan acuh tidak acuh

dengan para bawahannya, tidak memberikan motivasi dan tidak mengawasi

dengan baik para bawahannya, maka dapat dipastikan bahwa para pegawai akan



merasa bebas dalam bekerja, hadir ke kantor suka hari mereka dan tingkat kinerja

pegawai juga akan memburuk. Inilah peran penting seorang pemimpin dalam

mengontrol para bawahannya untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai itu

sendiri.

Selain mengawasi bawahannya, seorang pemimpin juga berhak

memberikan hukuman berupa teguran lisan dan tertulis kepada para pegawai jika

para pegawai tidak bisa bersikap disiplin dalam bekerja. Hal ini tentu diharapkan

akan membawa dampak positip dan keberhasilan bagi instansi pemerintah itu

sendiri dalam menjalankan perannya sebagai aparatur Negara. Hal seperti inilah

yang banyak terjadi pada Instansi Pemerintahan yang berada di Kabupaten

Kampar, seperti pada pada Kantor BKD  Kabupaten Kampar.

Berdasarkan data dan informasi yang penulis peroleh dari Kantor BKD

Kabupaten Kampar, tingginya tingkat absensi pegawai sangat berdampak pada

kinerja pegawai itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari tingginya tingkat absen (tidak

hadir tanpa keterangan) pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir. Hal ini bisa

dilihat dari tabel I.1 beriut ini :

Tabel I.1 : Data Absensi Pegawai Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Kabupaten Kampar Dari Tahun 2008 Sampai Dengan Tahun 2012.

Tahun
Jumlah
Pegawai

Absensi
Izin % Dinas % Sakit % Absen %

2008 40 15 37.5 20 50.0 10 25.0 21 52.5
2009 40 17 42.5 21 52.5 13 32.5 29 72.5
2010 45 19 42.2 20 44.4 11 24.4 28 62.2
2011 47 20 42.6 21 44.7 12 25.5 34 72.3
2012 50 25 50.0 22 44.0 15 30.0 39 78.0

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kampar, Tahun 2012.



Berdasarkan penjelasan tabel I.1 di atas, dapat kita pahami bahwa

rendahnya  kedisiplinan pegawai menyebabkan tingkat absen pegawai dari tahun

ke tahun masih cukup tinggi. Untuk pegawai yang tidak hadir dikarenakan izin

dari tahun ketahun terus mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya

jumlah pegawai. Pada tahun 2008 tingkat persentase ketidak hadiran sebesar 37,5

% dan pada tahun 2012 mencapai 50,0 %. Sedangkan untuk pegawai yang tidak

hadir kerena urusan dinas justru mengalami kondisi yang berfluktuasi. Dimana

pada tahun 2008 sebesar 50,0 % dan pada tahun 2012 hanya sebesar 44,0 %.

Kemudian untuk pegawai yang sakit secara persentase juga mengalami kondisi

yang berfluktuasi dimana pada tahun 2008 sebesar 25,0 % dan pada tahun 2012

menjadi sebesar 30,0%. Sedangkan untuk pegawai yang tidak hadir tanpa

keterangan (alpa) Pada tahun 2008 dapat kita lihat besarnya jumlah absen pegawai

yakni sebesar 21 kali atau sebesar 52,5 %, kemudian pada tahun 2009 sebanyak

29 kali atau sebesar 72,5 %, selanjutnya pada tahun 2010 sebanyak 28 kali atau

sebesar 62,5 % selanjutnya  pada tahun 2011  sebanyak 34 kali atau sebesar 72,3

%, dan bahkan pada tahun 2012  sebanyak 39 kali atau sebesar 78,0 %.

Salah satu dampak yang menyebabkan rendahnya pengawasan yang

dilakukan oleh pimpinan membuat pegawai merasa tidak terawasi dalam bekerja

sehingga banyak pegawai yang tidak hadir sesuka hati saja. Hal ini tentu akan

sangat berpengaruh terhadap kinerja para pegawai seperti dalam pembuatan

rumusan program kerja, mengkoordinasikan hubungan kerja sama dengan

lembaga pemerintahan, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugas dan membuat

laporan pertanggung jawaban seperti yang terlihat pada tabel I.2 berikut ini:



Tabel I.2  Rencana dan Realisasi Pelaksanaan Program Kerja Pegawai Pada
Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kampar

No Program Kerja
Target

Pelaksanaan
Realisasi

Pelaksanaan
Selisih

Pelaksanaan

1 Rumusan program kerja 3 Hari 1 Minggu 4 Hari

2 Koordinasi hubungan
kerja sama dengan
lembaga pemerintahan

1 Minggu 12 Hari 5 Hari

3 Evaluasi hasil
pelaksanaan tugas

1 Minggu 2 Minggu 1 Minggu

4 Membuat laporan
pertanggung jawaban

1 Minggu 2 Minggu 1 Minggu

Sumber: Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kampar, Tahun 2012.

Berdasarkan tabel I.2 di atas terlihat dengan jelas bahwa jika di lihat dari

sisi pelaksanaan program kerja, pelaksanaanya terkesan lambat dan bahkan selalu

mengalami keterlambatan dari waktu yang telah di tentukan antara 3 hari sampai 1

minggu dan mengalami kertambatan antara 4 hari sampai 1 minggu. Begitu juga

dengan kegiatan pengkoordinasian  hubungan kerja sama dengan lembaga

pemerintahan yang direncanakan selesai dalam 1 minggu ternyata baru selesai

selama 12 hari atau terlambat selama 5 hari, kemudian untuk evaluasi hasil kerja

yang direncanakan selesai dalam 1 minggu ternyata baru selesai selama 2 minggu

atau terlambat selama 1 minggu dan begitu juga dengan laporan pertanggung

jawaban hasil kerja yang direncanakan selesai dalam 1 minggu ternyata baru

selesai selama 2 minggu atau terlambat selama 1 minggu.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rendahnya pengawasan

yang dilakukan oleh pimpinan membuat kinerja pegawai cendrung mengalami

penurunan dari sisi penyelesaian tugas kerja yang sudah ditetapkan sebelumnya.



Maka sikap kebijakan seorang pemimpin sangat diperlukan dalam meningkatan

kinerja pegawai kedepannya.

Sedangkan beberapa permasalahan lainnya yang penulis temukan di

lapangan terkait dengan masalah-masalah sebagai berikut:

1. Pimpinan jarang memberikan teguran maupun pemberian sanksi baik

secara lisan maupun tertulis kepada pegawai yang terlambat hadir

kekantor begitu juga kepada pegawai yang selalu keluar pada saat jam

kerja serta kepada pegawai yang sering tidak masuk kerja (absen).

2. Tidak adanya ketegasan yang berarti yang diberikan oleh atasan

kepada para bawahan seperti sanksi yang jelas jika pegawai melakukan

tindakan yang melanggar kode etik kepegawaian.

Dari beberapa permasalahan di atas, dapat kita pahami bahwa kurangnya

peran  serta atasan sebagai pimpinan  dalam menjalankan tugas untuk mengontrol

kegiatan di kantor membuat kinerja pegawai cendrung  mengalami penurunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk

mengetahui pengaruh kepemimpinan yang dilakukan oleh seorang pemimpin

dalam meningkatkan kinerja pegawai yang dituangkan dalam bentuk Skripsi

dengan judul Penelitian: “ PENGARUH  KEPEMIMPINAN TERHADAP

KINERJA PEGAWAI  PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH (BKD)

KABUPATEN KAMPAR”.



1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat ditarik sebuah rumusan

masalah penelitian sebagai berikut:

a. Bagaimana kepemimpinan pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Kampar ?

b. Bagaimana kinerja pegawai pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah

(BKD) Kabupaten Kampar ?

c. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai pada

Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Kampar ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menganalisis kepemimpinan pada Kantor Badan Kepegawaian

Daerah (BKD) Kabupaten Kampar.

b. Untuk menganalisis kinerja pegawai  pada Kantor Badan Kepegawaian

Daerah (BKD).

c. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai

pada Kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Memperkaya dan mempertajam khasanah bagi perkembangan

kepustakaan ilmu sosial terutama ilmu administrasi negara.



b. Diharapkan penelitian ini berguna bagi Kantor BKD  Kabupaten

Kampar sebagai informasi tentang arti pentingnya terjadi

kepemimpinan, karena dengan adanya pemimpin dapat menghasilkan

pegawai yang berkualitas.

c. Sebagai bahan informasi tambahan bagi pihak lain yang ada

relevansinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam memperoleh gambaran umum yang sistematis terhadap skripsi   ini,

maka disusunan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika

penulisan.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan mengemukakan teori yang berhubungan

dengan judul penelitian, hipotesa, dan variabel penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan mengemukakan tentang lokasi

penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, metode

pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Menjelaskan kondisi geografis bagian penyusunan program,

gambaran umum wilayah, struktur organisasi dan aktifitas kantor.



BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan membahas hasil dari penulisan dan

pembahasan yang dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kesimpulan dari hasil

penelitian dan saran-saran yang perlu dikemukakan.


