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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam Kehidupan masyarakat, suatu organisasi formal maupun 

nonformal selalu ada seseorang yang dianggap lebih dari yang lain. 

Seseorang yang memiliki kemampuan lebih tersebut kemudian diangkat 

atau ditunjuk sebagai orang yang dipercayakan untuk mengatur orang lain, 

biasanya orang seperti itu disebut pemimpin atau manajer. Dalam 

menghadapi persaingan yang semakin kompleks serta semakin 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi peran seorang pemimpin 

sangat dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi terutama dalam 

pengelolaan sumber daya manusia. 

Kemampuan untuk mengendalikan sumber daya manusia adalah 

faktor yang sangat menentukan kelangsungan hidup suatu organisasi 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Berhasil atau 

tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung oleh 

keberhasilan dari individu organisasi itu sendiri dalam menjalankan tugas 

mereka. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kinerja, antara lain: 

motivasi, kepemimpinan, lingkungan kerja, insentif, budaya kerja, 

komunikasi, jabatan, pelatihan, dan masih banyak yang lainnya. Semua 

faktor itu pasti berpengaruh, ada yang dominan ada juga yang tidak.  

Perkembangan Manajemen Dan Kepemimpinan Dalam Suatu 

organisasi apapun merupakan hal penting dan perlu mendapatkan 
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perhatian. Seperti yang dikatakan oleh Robbins (2002) Kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok untuk mencapai 

tujuan. Tanpa adanya suatu manajemen dan kepemimpinan yang baik, 

upaya perubahan dan optimalisasi pencapaian kinerja dan tujuan 

organisasi akan sulit dicapai dan mungkin saja tidak menghasilkan apapun.  

Seorang  pimpinan  harus  mampu  menciptakan  suasana  yang  

kondusif,  memberikan  cukup  perhatian,  memberikan  penghargaan  

terhadap  prestasi  kerja,  menjalin  komunikasi  yang  baik  dengan  

seluruh  pegawai.  Untuk  menciptakan  kondisi  demikian,  diperlukan  

adanya  usaha-usaha  untuk  meningkatkan  kualitas  dan  kinerja  bagi  

setiap  pegawai.  Ini  dimungkinkan  bila  terwujudnya  peningkatan  

kinerja  pegawai secara optimal. Sebab bagaimanapun juga tujuan sebuah 

instansi, salah  satunya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan 

kinerja pegawai. 

Pegawai  atau  aparatur  adalah  sumber  daya  manusia  yang 

diharapkan  menjadi  enterpreneur  dan  agen  pembangunan  dalam 

memajukan  tatanan  pemerintahan  serta  pembangunan  dalam  rangka 

menuju kesejahteraan yang dicita-citakan.  Setiap  organisasi  pemerintah  

dituntut  untuk  dapat  mengoptimalkan  sumber  daya  manusia  dan  

bagaimana  sumber  daya  manusia  dikelola.  Pengelolaan  sumber  daya  

manusia  tidak  lepas  dari  faktor  aparatur  yang  diharapkan  dapat  

berprestasi  sebaik  mungkin  demi  mencapai  tujuan  organisasi  

pemerintah.  Aparatur  merupakan  aset  utama  organisasi  dan  
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mempunyai  peran  yang  strategic  di  dalam  organisasi  yaitu  sebagai  

pemikir, perencana, dan pengendali aktivitas  organisasi. 

Seorang pemimpin yang dapat berperan dalam menciptakan 

keharmonisan serta memberikan pembinaan pegawai akan menyebabkan 

tingkat kinerja pegawai tinggi. Peranan seorang pemimpin penting untuk 

mencapai tujuan organisasi yang dinginkan termasuk pada badan 

pemeberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa kabupaten 

Nganjuk misalnya, yang banyak berhubungan langsung dengan kegiatan 

pelayanan masyarakat desa.  

Sebagai salah satu instansi yang menangani urusan rumah tangga 

daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa/ 

kelurahan, pelayanan prima menjadi peran penting dalam menangani tugas 

pokok Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa 

Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian peran instansi pemerintahan 

penting dalam kegiatan pembngunan masyarakat desa.  

Pada pemberdayaan masyarakat desa dan pemerintahan desa 

kabupaten Nganjuk, mengalami pergantian pimpinan pada tahun 2012 - 

2013. Berdasarkan data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 

tahun 2012 dan 2013 ada peningkatan capaian kinerja pada tahun 2013. 

Berikut data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan tahun 

2012 dan 2013, lihat table 1.1  
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Tabel 1.1 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)  

Tahun 2013 - 2013 

Sasaran Indikator Capaian Kinerja 

Capaian 

Kinerja 

2012 

Capaian 

Kinerja 

2013 

1. Meningkatny

a Lembaga 

Keberdayaan 

Masyarakat 

Desa 

Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 

Desa/Kelurahan 
94,47% 96,71% 

Motivasi Gotong Royong Masyarakat 43,18% 93,76% 

Pendataan daan Penyusunan Profil Desa/Kelurahan 100% 100% 

Penyelenggaraan Pelatihan Penyusunan Perencanaan 

Program Pembangunan Desa/Kelurahan 
94,36% 90,54% 

Pembina dan Pendamping Alokasi Dana Desa 

(ADD) 
100% 100% 

AP Biaya Operasional Pembinaan dan 

Pendampingan Bantuan Keuangan Desa dari  APBD 

Provinsi 

66,65% 79,99% 

2. Meningkatanya 

Pengembangan 

Lembaga 

Ekonomi 

Masyarakat 

melalui 

Pemberdayaan 

Pelatihan Keterampilan Manajemen BUM 

Desa/Kelurahan 
73,49% 89,50% 

Pelaksanaan Evaluasi dan Penilaian BUM 

Desa/Kelurahan Berprestasi 
100% 100% 

Pemberdayaan Posyantekdes 

100% 75,01% 

3. Meningkatnya 

Partisipasi 

Masyarakat 

Penyiapan Masyarakat, Monitoring dan Evaluasi 

Bantuan Stimulan Desa Miskin 
0% 0% 

AP. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat 

(PNPM) 
100% 100% 

4. Meningkatnya 

Kapasitas 

Aparatur 

Pemerintah Desa 

Perlombaan Desa/Kelurahan 100% 100% 

Pembinaan Administrasi Pemerintahan 

Desa/Kelurahan 
100% 100% 

Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan 94,45% 96,96% 

Fasilitas Pemilihan Kepala Desa/Pengisian Perangkat 

Desa 
100% 100% 

Administrasi Program Bantuan Keuangan Bagi 

Aparatur Pemerinthan Desa 
100% 100% 

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012-2013 
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Berdasarkan data laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintahan tahun 2012, diperoleh rata – rata capaian kinerja sebesar 

85,41%. Sedangkan pada data laporan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerinntahan tahun 2013, diperoleh rata – rata capaian kinerja sebesar 

88,90%. Maka dari kedua data tersebut, dapat disimpulkan bahwa pada 

tahun 2013 capaian kinerja mengalami peningkatan. Sedangkan hasil 

wawancara dengan pegawai badan pemberdayaan masyarakat dan 

pemerintahan desa mengatakan bahwa pemimpin pada periode 2013 rutin 

melaksanakan rapat koordinasi, yang dilaksanakan tiga kali dalam sebulan 

untuk mengkaji program yang akan dilaksanakan dan mengevaluasi 

program yang sudah dilaksanakan.  

Keberhasilan dan kegagalan tersebut tergantung behasil tidaknya 

pemimpin mengelola sumbuer daya manusianya. Sosok gaya 

kepemimpinan yang tepat yang didambakan para bawahan adalah perilaku 

yang dipandang sebagai salah satu sumber kepuasan, baik untuk 

kepentingan dan kebutuhan sekarang maupun demi masa depan yang lebih 

baik dan lebih cerah. Maka dari itu penelitian ini mengangkat judul 

“Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai Badan 
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Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pemerintahan Desa Kabupaten 

Nganjuk” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan urain tersebut di atas, dapat dirumuskan formulasi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimanakah gaya kepemimpinan di BAPEMAS kabupaten 

Nganjuk? 

2. Bagaimanakah kinerja pegawai di BAPEMAS kabupaten Nganjuk? 

3. Apakah ada pengaruh signifikan gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai di BAPEMAS kabupaten Nganjuk? 

C. Batasan Masalah 

Untuk menghindari perluasan masalah yang diteliti dan dibahas, 

maka penulis membatasi ruang lingkup bahasan, penelitian berfokus pada 

tujuan yang diteliti yaitu, Teori Kepemimpinan Harsey Blanchard, ada 

empat gaya kepemimpinan yang terkait dengan teori ini, yakni; 

Kepemimpinan Telling (Memberitahu), Kepemimpinan Selling (Menjual), 

Kepemimpinan Perticipating (Partisipasi), Kepemimpinan Delegating 

(Delegasi). Gaya Kepemimpinan sebagai variable (X) dan Kinerja 

Pegawai sebagai variable (Y), kemudian penelitian ini dibatasi pada 

seluruh pegawai BAPEMAS yang berjumlah 33 orang 
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan peneliti melakukan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui mengetahui Gaya Kepemimpinan di 

BAPEMAS. 

2. Untuk mengetahui kinerja pegawai di BAPEMAS 

3. Untuk mengetahui pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai di BAPEMAS 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi institusi, diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk 

meninjau kembali terhadap kebijakan yang telah dilakukan dalam 

kaitannya mengenai gaya kepemimpinan dan kinerja pegawai. 

2. Untuk peneliti selanjutnya, sebagai kajian untuk melaksanakan 

penelitian selanjutnya. 

 


