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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Manusia merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam 

organisasi. Peran manusia dalam suatu organisasi sangat menentukan berhasil 

tidaknya usaha yang akan dicapai dalam melakukan kegiatan. Oleh karena itu 

perlu ditekankan bahwa sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian 

khusus untuk mendapatkan hasil maksimal. Dalam mencapai tujuan organisasi 

atau perusahaan maka diperlukan tenaga kerja yang dapat diandalkan, 

mempunyai rasa tanggung jawab tinggi, keterampilan, dan pengetahuan untuk 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan. 

Menghadapi kenyataan tersebut pemimpin yang efektif sangatlah 

penting karena merupakan salah satu faktor utama pembentuk keunggulan 

untuk kelangsungan hidup dan keberhasilan sebuah organisasi serta menjadi 

kunci kemajuan dimasa yang akan datang. Maka merupakan tugas dari seorang 

pemimpinlah untuk merencanakan, menggerakan, dan mengawasi setiap 

aktivitas dalam organisasi. 

Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan 

kelebihan, khususnya kecakapan atau kelebihan di suatu bidang, sehingga dia 

mampu untuk mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan 

aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapain satu atau beberapa tujuan. Jadi 

pemimpin memiliki pengaruh yang cukup besar bagi pegawainya karena maju 
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tidaknya suatu pegawai sangat tergantung pada kemampuan seorang pemimpin 

dalam membina dan mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. 

Gaya kepemimpinan banyak mempengaruhi terhadap keberhasilan 

seseorang pemimpin dalam perilaku bawahannya. Pencapain tujuan setiap 

organisasi di pengaruhi suatu perilaku organisasi yang merupakan pencerminan 

dari perilaku dan sikap para pelaku yang terdapat dalam organisasi. Kegiatan 

paling lazim yang dinilai dalam suatu organisasi adalah kinerja, yaitu 

bagaimana dia melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu 

pekerja, jabatan atau peranan dalam organisasi. 

Gaya kepemimpinan menurut Rivai (2003:60) yaitu sekumpulan ciri 

yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahan agar sasaran 

organisasi tercapai. Masing-masing gaya tersebut memiliki keunggulan dan 

kelemahan. Seorang pemimpin akan menggunakan gaya kepemimpinan sesuai 

kemampuan dan kepribadiannya. Penelitian ini mengacu pada tiga gaya 

kepemimpinan yaitu Gaya Kepemimpinan Autokratis, Gaya Kepemimpinan 

Demokratis/Partisipatif, Gaya Kepemimpinan Laissez-faire. 

Kinerja menurut Mangkunegara (2001:67) berasal dari kata job 

performance atau actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Kinerja 

dapat dipandang sebagai proses maupun hasil pekerjaan. Kinerja merupakan 
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sutau proses tentang bagaimana suatu pekerjaan itu berlangsung untuk 

mencapai hasil kerja. 

Kinerja pegawai pemerintahan desa mengacu pada tingkat pelayanan. 

Motivasi akan timbul dalam diri seorang pegawai apabila ada perhatian, 

kesesuain, kepercayaan, dan kepuasaan yang diberikan kepala desa, serta 

komunikasi yang lancar antara pegawai dengan kepala desa dan pegawai 

dengan pegawai, akan dapat meningkatkan kinerja. Menurut Wirawan 

(2009:53) dimensi kinerja adalah kualitas-kualitas atau wajah suatu pekerjaan 

atau aktivitas-aktivitas yang terjadi di tempat kerja yang konduktif terhadap 

pengukuran. Dimensi kinerja menyediakan alat untuk melukiskan keseluruhan 

cakupan aktivitas di tempat kerja. 

Kinerja pegawai adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh pegawai atau 

sekelompok pegawai dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai moral dan etika, 

Suyadi Prawirosentono (2008:2). Selanjutnya B. Siswanto Sastrohardiwiryo 

(2005:235) menjelaskan bahwa pada umumnya unsur-unsur yang perlu 

diadakan dalam proses penilaian kinerja adalah kesetiaan, prestasi kerja, 

tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, dan prakarsa. 

Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa adalah 

kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, 

berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati 
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dalam sistem pemerintahan NKRI. Citra birokrasi pemerintahan secara 

keseluruhan akan banyak ditentukan oleh kinerja organisasi tersebut. Tingkat 

pendidikan masyarakat pedesaan yang masih rendah, mempunyai kompleksitas 

permasalahan lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat perkotaan sehingga 

diperlukan aparatur pelayanan yang profesional. 

Peranan seorang pemimpin penting untuk mencapai tujuan organisasi 

yang diinginkan. Penerapan gaya kepemimpinan yang tepat akan mempunyai 

pengaruh yang berarti dalam pengambilan keputusan, maupun dalam 

mempengaruhi pegawai untuk melakukan pekerjaan yang lebih efisien dan 

efektif untuk mencapai kinerja pegawai yang baik. Dalam mewujudkan sikap 

kerja serta kinerja pegawai yang baik, diperlukan berbagai cara yang dapat 

dilakukan oleh seorang pemimpin suatu organisasi pemerintah yaitu dengan 

menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat. 

Kepemimpinan yang handal sangat diperlukan untuk memotivasi 

pegawai agar bekerja lebih baik demi tercapainya tujuan organisasi 

pemerintahan tersebut. Karena dalam kinerja organisasi selain melaksanakan 

program dari pemerintah atasnya, juga dituntut untuk melayani masyarakat  

dengan sebaik-baiknya, sehingga tercipta tidak hanya kesejahteraan ekonomi 

saja namun sekaligus meningkatkan aspek-aspek sosial lainnya. Kepemimpinan 

merupakan salah satu faktor penting dalam menjalankan roda pemerintahan. 

Seorang kepala desa sangat penting dalam mengayomi kinerja 

pemerintahan yang dijalankannya terlebih ditengah pelaksanaan otonomi 

daerah sekarang ini, maka hal yang paling menentukan adalah sikap 
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profesionalitas dari aparatur pemerintahan. Seorang figur pemimpin diharapkan 

dapat mewujudkan perubahan-perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. 

Sebagai aparat ia dituntut untuk mampu merespon berbagai perubahan. 

Keberhasilan pemimpin dalam meningkatkan kinerja pegawai sangat 

tergantung pada kepemimpin itu sendiri. Seorang pemimpin merupakan faktor 

yang sangat penting dalam suatu kelompok kerja. Pemimpin memiliki pengaruh 

yang cukup besar bagi pegawainya karena maju tidaknya pegawai sangat 

tergantung pada kemampuan seorang pemimpin dalam membina dan 

mengarahkan anggotanya untuk mencapai tujuan bersama. 

Desa Jokarto dahulunya bernama Joyokarto, terletak di Kecamatan 

Tempeh Kabupaten Lumajang Provinsi Jawa timur adalah lembaga pemerintah 

yang mempunyai tugas sebagai unsur pelaksana daerah di bidang pemerintah. 

Sejalan dengan kelembagaan yang mengacu pada peraturan daerah Kabupaten 

Lumajang Nomor 23 Tahun 2002 tentang tugas pokok, fungsi, tata kerja dan 

uraian tugas  jabatan struktural di lingkungan pemerintahan desa. 

Berdasarkan informasi wawancara dari beberapa pegawai, melihat 

kondisi sekarang ini gaya kepemimpinan kepala Desa Jokarto masih belum 

maksimal. Kondisi ini bisa dilihat dari kedisiplinan kepala desa yang lemah 

dalam mengawasi atau mengontrol pelaksanaan tugas yang dikerjakan oleh para 

pegawainya. Tidak memberlakukan punishment secara tegas dan efektif 

terhadap bawahan yang melakukan kesalahan dalam melaksanakan tugas. 

Hal tersebut dilihat dari kekosongan para pegawai pada jam-jam kerja 

atau para pegawai yang pulang lebih awal sebelum jam kerja berakhir. Sehingga 
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masyarakat yang membutuhkan bantuan pelayanan publik tidak dapat 

mengurus keperluan yang mereka butuhkan, karena tidak adanya pegawai yang 

bertugas dalam bidangnya untuk membantu masyarakat tersebut. 

Berkaitan dengan kinerja dalam perkembangannya aparat pemerintah 

desa sangat terkenal dengan kinerjanya yang kurang baik. Hal tersebut sangat 

miris mengingat pemerintahan desa merupakan organisasi publik yang paling 

dekat dengan masyarakat. Dapat dilihat dari tidak adanya kepastian dalam 

penentuan kebijakan, sehingga dalam tugas pegawai kurang kesetian, tanggung 

jawab, dan ketaatan. 

Kesetiaan pegawai disini masih kurang, dapat dilihat dalam pelaksanaan 

rapat atau musyawarah masih ada pegawai yang tidak datang tanpa keterangan 

yang jelas. Dalam tanggung jawab masih ada pegawai yang menyelesaikan 

tugas tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan yaitu mengenai DPT dan 

DPS waktu pemilihan presiden, pihak kecamatan meminta dapat diselseikan 

dalam waktu 5 hari, tetapi pihak aparat desa baru bias menyelesaikan 7hari. 

Ketaatan berhubungan dengan kedisiplinan yaitu masih ada pegawai yang tidak 

masuk kerja tanpa alas an yang jelas. 

Penentuan tujuan organisasi seperti visi dan misi belum sampai ke 

semua bawahan atau semua anggota organisasi. Dalam hal kerja sama, dapat 

dilihat mengenai administrasi kependudukan, disini pegawai tidak peran kerja 

sama untuk memberikan pelayanan baik kepada masyarakat, dterlihat mulai 

dari melayani dan melihat kelengkapan sampai memproses data hanya 

dilakukan satu orang. 
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Pembagian tugas yang kurang jelas dan terarah, sehingga pegawai 

kurang dalam prestasi dan prakarsa. Prestasi pegawai disini dapat kurangnya 

saran dan prasaran sehingga prestasi pegawai sulit untuk ditingkatkan. Prakarsa 

pegawai dapat dilihat dalam kegiatan poskamling, disini peran RT/TW selalu 

menunggu perintah dari pemimpin untuk menjalankan kegiatan tersebut. 

Komunikasi dalam bentuk pengarahan atau bimbingan yang masih 

lemah, sehingga kejujuran pegawai kurang dapat dilihat pegawai selalu 

menetapkan biaya yang lebih proses-proses yang berkatain dengan 

kependudukan. Hal ini sengaja dilakukan untuk proses yang cepat harus 

menambahkan biaya tambahan. 

Berkaitan dengan masalah-masalah tersebut di atas penulis tertarik 

untuk menyusun skripsi dengan judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Terhadap Kinerja Pegawai Pemerintah Desa Jokarto Kabupaten Lumajang”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah di buat berdasarkan latar belakang masalah, maka 

permasalahan yang dapat di rumuskan adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah gaya kepemimpinan di pemerintahan Desa Jokarto? 

2. Bagaimanakah kinerja pegawai pemerintahan Desa Jokarto? 

3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai pemerintahan Desa Jokarto? 
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C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini agar tidak meluas, maka yang akan diteliti yaitu gaya 

kepemimpinan kepala desa dan kinerja pegawai pemerintah Desa Jokarto 

Kabupaten Lumajang. Kemudian penelitian berfokus pada tujuan yang diteliti 

yaitu gaya kepemimpinan autokratis, gaya kepemimpinan demoktais 

/pratisipatif, gaya kepemimpinan laissez-faire (kendali bebas) sebagai variabel 

(X). Kinerja pegawai  yaitu kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, 

kejujuran, kerja sama, dan prakarsa sebagai variabel (Y). 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang diterapkan di pemerintahan 

Desa Jokarto. 

2. Mendeskripsikan kinerja pegawai pada pemerintahan Desa Jokarto. 

3. Menganalisis pengaruh anatara gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai pemerintahan Desa Jokarto. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Organisasi 

Dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam menetapkan 

kebijakan terkait dengan gaya kepemimpinan dalam upaya peningkatan 

kinerja para pegawai. 

2. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Sebagai bahan pembanding dan referensi bagi peneliti lain yang 

berminat pada bidang gaya kepemimpinan dan kinerja. 


