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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Hampir semua organisasi yang ada, pegawai merupakan asset penting 

yang wajib mereka jaga. Oleh karena itu setiap perusahaan harus 

mengandalkan tingkat kinerja pegawai di organisasi, maka organisasi tersebut 

dituntut untuk mampu mengoptimalkan kinerja pegawainya. Salah satu 

pendekatan dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai tersebut dapat 

dilakukan melalui praktek kepemimpinan atau gaya kepemimpinan yang 

handal. Kepemimpinan dalam suatu organisasi merupakan suatu faktor yang 

menentukan berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan-

tujuannya. Bagi pegawai, kepemimpinan merupakan faktor pendorong 

semangat dan kegairahan kerja dalam rangka mewujudkan tujuan perusahaan. 

Pemimpin dapat pula berperan sebagai pendorong yang harus mempunyai 

kemampuan memahami orang lain, bisa menghargai anak buahnya, dan 

mempunyai tanggung jawab dalam memimpin organisasi.  

Kepemimpinan merupakan proses atau serangkaian kegiatan yang 

saling berhubungan satu dengan yang lain berisi menggerakkan, membimbing 

dan mengarahkan serta mengawasi orang lain dalam berbuat sama. Seluruh 

kegiatan itu dapat disebut sebagai usaha mempengaruhi perasaan, pikiran dan 

tingkah laku orang lain kearah pencapaian tujuan. Kepemimpinan juga bisa 

diartikan proses interaksi antara pemimpin dengan pegawainya untuk berbuat 

sesuatu yang sesuai dengan tujuan organisasi. Kepemimpinan pada suatu 
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organisasi sangat ditentukan oleh bagaimana pimpinan mampu menerapkan 

gaya kepemimpinan yang tepat. 

Kepemimpinan dibutuhkan manusia, karena adanya suatu keterbatasan 

dan kelebihan-kelebihan tertentu pada manusia. Di satu pihak, manusia 

terbatas kemampuannya untuk memimpin, di pihak lain ada orang yang 

mempunyai kelebihan kemampuan untuk memimpin. Di sinilah timbulnya 

kebutuhan akan pemimpin dan kepemimpinan. Betapa pentingnya pemimpin 

dan kepemimpinan dalam suatu kelompok jika terjadi suatu konflik atau 

perselisihan diantara orang-orang dalam kelompok, maka orang-orang 

mencari cara pemecahan supaya terjamin keteraturan dan dapat ditaati 

bersama. Melalui kepemimpinan yang tepat maka dengan sendirinya upaya 

organisasi untuk meningkatkan kinerja para karyawan dapat terwujud. 

Kepemimpinan dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja secara 

maksimal diperusahaan dan pada akhirnya meningkatkan kinerjanya. Kinerja 

menurut Hasibuan (2001: 94), kinerja sebagai prestasi kerja yang 

mengungkapkan bahwa “prestasi kerja adalah suatu hasil yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang telah dibebankan kepadanya, 

yang disandarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta 

waktu”.   

Pemerintah Kabupaten Malang merupakan instansi pemerintah yang 

bergerak dalam bidang pelayanan umum, dimana dalam melaksanakan 

aktivitas instansi ini selalu berusaha memberikan dukungan atas pelayanan 

yang diberikan kepada masyarakat. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan 

tersebut maka diperlukan gaya kepemimpinan yang tepat sehingga aktivitas 

tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang diharapkan. Dalam 
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aktivitasnya, pemerintah Kabupaten Malang terkait dengan gaya 

kepemimpinan situasional dapat diketahui bahwa pihak pimpinan selalu 

berusaha untuk memberikan dukungan kepada para pegawai untuk 

meningkatkan prestasi kerjanya serta memberikan arahan dengan cepat 

apabila terjadi suatu permasalahan yang menyangkut aktivitas pegawai pada 

instansi. Kenyataan tersebut secara nyata dapat membuktikan bahwa gaya 

kepemimpinan yang diterapkan kepada pegawai dalam bekerja mampu untuk 

menggerakkan keinginan para pegawai untuk memenuhi target kerja yang 

telah ditetapkan oleh instansi. 

Para pemimpin mempunyai wewenang dalam mengarahkan berbagai 

kegiatan para anggota kelompok, tetapi para anggota kelompok tidak dapat 

mengarahkan kegiatan-kegiatan pemimpin secara langsung meskipun dapat 

juga melalui sejumlah cara secara tidak langsung (Handoko, 1991;294). Hal 

tersebut sesuai dengan yang ada pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Kabupaten Malang, pemimpin memberikan wewenang secara luas kepada 

para bawahannya. Setiap ada permasalahan selalu mengikutsertakan para 

bawahannya untuk menyelesaiakan masalah yang sedang dihadapi. Dalam 

organisasi tersebut, pemimpin memberikan banyak informasi tentang tugas 

serta tanggung jawab yang diberikan kepada bawahannya. Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang mempunyai tugas-tugas yang 

harus dijalankan, salah satunya yaitu melaksanakan urusan pemerintahan 

daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang 

kepegawaian, melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai 

dengan tugas bidangnya. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten 
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Malang dipimpin oleh kepala kantor yang berada dibawah dan bertanggung 

jawab langsung kepada Bupati melalui sekretaris daerah.  

Dalam kurun waktu lima tahun tarakhir menunjukkan bahwa dinas 

mampu keberhasilan pencapaian kinerja selama lima tahun yaitu mulai tahun 

2004 – 2008 yang merupakan satu rangkaian dalam penilaian kerja sesuai 

Rencana Strategik Badan Kepegawaian Daerah Tahun 2004 – 2008 untuk 

setiap program capaiannya di atas 80% sehingga capaian kinerja instansi 

masuk dalam katagori BERHASIL walaupun tidak semua program dapat 

mencapai target yang diharapkan (Hasil wawancara Kepala BKD, Bpk. . 

Dengan hasil gambaran kinerja ini, merupakan pedoman Badan Kepegawaian 

Daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program dan kegiatan 

peningkatan kinerja pegawai untuk lima tahun ke depan sesuai dengan 

Rencana Strategik Tahun 2009 – 2013 yang telah ditetapkan. 

Di kantor BKD Kabupaten Malang sering dilakukan pergantian 

kepemimpinan dalam lima tahun terakhir yaitu sebanyak 3 kali. Hal tersebut 

merupakan kebijakan struktural pemerintah Kabupaten Malang dengan 

mempertimbangkan berbagai aspek seperti: masa tugas akhir karena pensiun, 

kepala kantor yang bersangkutan dipromosikan pada lini tugas yang lain 

maupun aspek internal di lingkungan kantor BKD Kabupaten Malang. Kondisi 

tersebut memberikan dampak yang kurang baik terhadap upaya 

pengembangan kemampuan para pegawai dalam bekerja di instansi. Sering 

terjadinya pergantian kepemimpinan yang ada di BKD Kabupaten Malang 

tersebut menjadikan upaya pencapaian kinerja para pegawai kurang maksimal 

yang dikarenakan sistem yang ditetapkan setiap pimpinan berbeda. Perbedaan 

tersebut yaitu terletak pada cara pencapaian tujuan yang akan ditetapkan 
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sehingga menyebabkan para pegawai kesulitan untuk melaksanakan kebijakan 

baru tersebut. 

Namun demikian secara keseluruhan dapat diketahui bahwa gaya 

kepemimpinan yang terdapat didinas selalu sesuai dengan fungsi badan 

kepegawaian daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 

7 Tahun 2008 adalah: dimana pimpinan Kepala Badan mempunyai tugas 

menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagai pelaksana administrasi 

negara dengan melakukan koordinasikan dan melakukan pengawasan melekat 

terhadap unit-unit kerja di bawahnya serta melaksanakan tugas-tugas lain yang 

diberikan kepada para pegawai dengan bidang tugas dan fungsinya. Tugas non 

rutin dikaitkan dengan pelaksanaan pengelolaan lingkungan internal instansi 

sehingga dapat mendukung proses penyelesaian pekerjaan para pegawai. 

Gaya kepemimpinan yang diterapkan pada masing-masing bagian 

secara langsung akan berpengaruh pada pemberian tugas maupun hubungan 

antara pemimpin dengan bawahan sesuai dengan gaya kepemimpinan 

situasional yang meliputi perilaku tugas dan perilaku hubungan. Kondisi yang 

terjadi dengan sering berubahnya gaya kepemimpinan pada BKD Kabupaten 

Malang menjadikan para pegawai kurang memahami secara maksimal atas 

pelaksanaan program kerja di BKD Kabupaten Malang. Dengan adanya 

perbedaan, maka akan mempengaruhi para pegawai atau karyawan dalam 

mencapai tujuan perusahaan.  Perubahan gaya kepemimpinan tersebut 

dikarenakan sering bergantinya pimpinan sehingga para pegawai merasakan 

tidak memiliki kepastian atas perintah kerja yang harus diselesaikan sehingga 

kebijakan yang ditetapkan sulit untuk dilaksanakan oleh para pegawai. 
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Kondisi tersebut menjadikan para karyawan sulit untuk mencapai kinerja 

secara maksimal dalam bekerja diinstansi. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis berminat melakukan 

penelitian dengan judul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN 

TERHADAP KINERJA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 

(BKD) KABUPATEN MALANG”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang diterapkan pada Badan Kepegawaian 

Daerah    Kabupaten Malang? 

2. Bagaimana Kinerja yang diterapkan pada Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Kabupaten Malang? 

3. Apakah ada pengaruh gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan 

berorientasi hubungan terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) Kabupaten Malang? 

4. Gaya kepemimpinan manakah yang mempunyai pengaruh lebih kuat 

terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Kabupaten Malang? 

C. Batasan Masalah 

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah tentang pengelolaan sumber 

daya manusia dengan fokus untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan 

terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten 

Malang. Dalam penelitian ini gaya kepemimpinan dilihat dari penerapan 

model kepemimpinan kepala kantor Badan Kepegawaian Daerah (BKD) 

Kabupaten Malang. Teori kepemimpinan yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu menggunakan teori situasional dan pengukuran kinerja para pegawai 
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Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang yang meliputi 

kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, kedisiplinan, kreativitas, kerja sama, 

kepemimpinan, kepribadian, prakarsa, kecakapan dan tanggung jawab.  

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

a. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang diterapkan pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang. 

b. Untuk mendeskripsikan kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian 

Daerah (BKD) Kabuparen Malang. 

c. Untuk menguji pengaruh gaya kepemimpinan yang berorientasi tugas dan 

berorientasi hubungan terhadap kinerja pegawai pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang. 

d. Untuk menguji gaya kepemimpinan manakah yang mempunyai pengaruh 

lebih kuat terhadap kinerja pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah 

(BKD) Kabupaten Malang. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Bagi Instansi 

Sebagai masukan yang positif bagi para pemimpin untuk menerapkan 

gaya kepemimpinan yang cocok untuk diterapkan pada Badan 

Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Malang. 

b. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang membutuhkan 

informasi sebagai dasar perbandingan untuk dijadikan evaluasi.  


