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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang   

 Dalam sebuah organisasi sumber daya manusia merupakan faktor 

penting dalam pencapaian tujuan. Faktor berhasil atau tidaknya organisasi 

ditentukan oleh adanya sumber daya manusia yang dimiliki. Oleh sebab itu 

organisasi dituntut agar mampu mengoptimalkan kinerja pegawai. Kinerja 

merupakan hasil kerja yang mampu diperoleh pekerja, sebuah proses 

manajemen atau suatu organisasi secara keseluruhan, dimana hasil kerja 

tersebut dapat ditunjukan buktinya secara nyata baik dari segi kualitas 

maupun kuantitas (Sedarmayanthi, 2010:260).  

 Kinerja merupakan proses bagaimana pekerjaan berlangsung hingga 

mencapai hasil yang telah ditentukan. Apabila kinerja pegawai dalam sebuah 

organisasi dapat optimal maka akan berpengaruh pada kualitas pencapaian 

hasil kerja yang baik, begitupun sebaliknya apabila kinerja pegawai kurang 

optimal maka akan berpengaruh pada kualitas pencapaian hasil kerja yang 

kurang baik bagi organisasi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja 

pegawai, diantaranya adalah faktor gaya kepemimpinan dan faktor motivasi 

kerja.  

 Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin dalam mempengaruhi 

bawahanya agar mau bekerjasama dan bekerja secara produktif demi 

tercapainya tujuan organisasi (Siwesdi, 2012). Peran dari seorang pemimpin 
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dapat mempengaruhi masa depan organisasi. Pemimpin membuat  keputusan 

guna menentukan arah tujuan organisasi yang akan dicapai. Pemimpin harus 

mampu mengarahkan, memberikan bimbingan, serta mengatur bawahan agar 

dapat bekerja sesuai dengan tujuan organisasi. Hubungan yang terjalin antara 

pimpinan dan pegawai dalam organisasi akan menentukan kinerja pegawai. 

Pimpinan dituntut untuk mengetahui hal apa saja yang menjadi harapan dari 

pegawai. Kemudian dapat menyesuaikan harapan dengan gaya kepemimpinan 

yang diterapkan.    

 Gaya kepemimpinan merupakan cara yang digunakan seorang 

pemimpin dalam mempengaruhi bawahanya. Gaya kepemimpinan yang 

efektif dibutuhkan pemimpin untuk dapat meningkatkan kinerja semua 

pegawai dalam mencapai tujuan organisasi. Dengan demikian, gaya 

kepemimpinan dapat menjadi langkah yang baik dalam peningkatan kinerja 

pegawai. 

 Motivasi yang tinggi umumnya meningkatkan kegairahan kerja 

seseorang dalam melaksanakan pekerjaannya. Sofyandi dan ganiwa (2007:99) 

mendefinisikan motivasi ini sebagai suatu dorongan untuk meningkatkan 

usaha dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi, dalam batasan-batasan 

kemampuan untuk memberikan kepuasan atas kebutuhan seseorang. Setiap 

individu mempunyai motivasi tersendiri dalam bekerja untuk setiap 

organisasi. Seseorang yang mempunyai motivasi kerja tinggi akan berdampak 

pada hasil kinerja yang meningkat. Oleh sebab itu, pemberian motivasi kerja 

sangatlah diperlukan dalam terhadap peningkatan kerja pegawai. 
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 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu merupakan salah satu 

lembaga instansi pemerintah yang mempunyai visi untuk mewujudkan Kota 

Batu sebagai Kota Kepariwisataan Internasional. Dinas pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu mempunyai 4 bidang yakni bidang pengembangan 

produk wisata, bidang pengembangan SDM pariwisata, bidang promosi dan 

pemasaran wisata, dan bidang kebudayaan. Pada setiap bidang dipimpin oleh 

Kepala Bidang (kabid) yang bertugas untuk mengarahkan pegawai agar dapat 

bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Penilaian kinerja di dasarkan 

pada keberhasilan pegawai dalam melaksanakan tugas tersebut. 

  Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara pada Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan Kota Batu terdapat permasalahan pada kinerja pegawai. Hal 

tersebut dapat dilihat dari data kinerja pegawai pada tabel 1.1 sebagai berikut:  
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Tabel 1.1 

Prosentase  Capaian Kinerja Tahun 2013 dan 2014 Pada Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

No. Program Kerja Target 
Realisasi 

Tidak 

tercapai 

2013 2014 2013 2014 

1. 
Pengembangan produk 

pariwisata 
100% 100% 96% - 4% 

2. Pengembangan kebudayaan 100% 100% 92% - 8% 

3. 
Pengembangan sumber daya 

manusia pariwisata 
100% 100% 87% - 13% 

4. 
Promosi dan pemasaran 

pariwisata 
100% 92% 90% 8% 10% 

Sumber: Subbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Batu 

Tabel 1.1 diatas menunjukkan prosentase capaian kinerja pegawai 

pada tahun 2013 dan tahun 2014 cenderung menurun. Hal tersebut terjadi 

karena belum melaksanakan seluruh program kerja sesuai dengan target. Hal 

ini seperti program kerja pengembangan sumber daya manusia pariwisata 

memiliki prosentase tidak tercapai paling tinggi yaitu 13%. Selanjutnya 

promosi dan pemasaran pariwisata tidak tercapai sebesar 10%, 

pengembangan kebudayaan tidak tercapai sebesar 8%, kemudian 

pengembangan produk pariwisata sebesar 4%.  

 Kepemimpinan memiliki peranan penting pada peningkatan kinerja 

pegawai, tanpa pemimpin atau bimbingan yang tepat dan baik, hubungan 

antara tujuan perorangan dengan tujuan organisasi mungkin menjadi lemah 
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(Faizan, 2011). Gaya kepemmimpinan yang digunakan pada penelitian ini 

merupakan gaya kepemimpinan menurut Studi University Of Michigan. 

 Berdasarkan wawancara terdapat beberapa permasalahan di Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu, yaitu kepala dinas dianggap kurang 

memberikan pengarahan terhadap pegawai, kepala dinas tidak pernah 

memberikan pengarahan secara langsung sehingga pegawai merasa kurang 

diperhatikan dalam bekerja.  

 Untuk mendorong pegawai agar mampu bekerja sesuai dengan 

keinginan organisasi, maka pimpinan harus mampu memberikan dorongan 

kepada pegawai dalam bentuk motivasi. Hal ini bertujuan untuk 

meningkatkan kegairahan dalam bekerja sehingga mempunyai kinerja yang 

tinggi. Motivasi tersebut diberikan dalam bentuk gaji yang diberikan 

berdasarkan pangkat dan golongan, dimana pegawai dinas mempunyai  

pangkat dan golongan dari IIa-IVb dengan gaji antara 2 juta-4juta. Selain itu 

tunjangan yang diberikan dalam bentuk tunjangan keluarga (suami/istri, 

anak), tunjangan pangan (beras), tunjangan jabatan (jabatan struktural, 

jabatan fungsional), tunjangan umum (diluar jabatan struktural dan 

fungsional). Jaminan hari tua yang diberikan dalam bentuk dana pensiun. 

Jaminan kesehatan berupa BPJS. Sosial dalam bentuk rapat perbidang yang 

diadakan rutin setiap satu bulan sekali. Penghargaan berupa sanjungan atau 

pujian, promosi jabatan, pengembangan potensi diri berupa kesempatan 

mengikuti program pengembangan SDM yang diselenggarakan organisasi 

seperti diklat yang diikuti pegawai. 
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 Berdasarkan  hasil wawancara hal yang terjadi bahwa pegawai merasa 

kurang termotivasi dalam bekerja karena merasa kurang terpenuhi kebutuhan 

sosial dilingkunganya. Dimana interaksi antar pegawai pada bidang yang satu 

dengan yang lain kurang baik. Selain itu kebutuhan akan penghargaan, 

pegawai merasa kurang termotivasi. Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Batu selain ada kenaikan pangkat setiap 4 tahun sekali, terdapat juga 

kenaikan pangkat khusus setiap 2 tahun sekali yang diberikan kepada 

pegawai yang berprestasi dan kinerjanya bagus. Namun demikian pegawai 

merasa bahwa kenaikan pangkat khusus kurang terbuka dalam pelaksanaaya. 

Dimana hanya diberikan kepada pegawai yang mempunyai hubungan dekat 

dengan  kepala dinas. 

 Berdasarkan hasil uraian diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 

tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Batu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan yang terdiri dari gaya kepemimpinan 

orientasi produksi dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan, motivasi 

kerja, serta kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu? 

2. Apakah gaya kepemimpinan yang terdiri dari gaya kepemimpinan 

orientasi produksi dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan, serta 
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motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai  Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu? 

3. Manakah yang lebih berpengaruh signifikan antara variabel gaya 

kepemimpinan yang terdiri dari gaya kepemimpinan orientasi produksi 

dan gaya kepemimpinan orientasi karyawan, serta motivasi kerja terhadap 

kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu? 

 

C. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan menghindari melebarnya 

pembahasan, maka penelitian ini akan membatasi permasalahan pada:  

1. Teori Gaya Kepemimpinan yang digunakan sebagai dasar acuan adalah 

teori kepemimpinan dari perspektif perilaku yaitu hasil telaah University 

of Michigan. 

2. Teori Motivasi yang digunakan untuk membahas adalah teori ERG dari 

Clayton P. Alderfer. 

3. Pegawai yang diteliti adalah pegawai yang sudah bermasa kerja lebih dari 

satu tahun. 

 

D. Tujuan Penelitian:  

Penelitian ini bertujuan untuk:  

1. Untuk mendeskripsikan gaya kepemimpinan yang terdiri dari gaya 

kepemimpinan orientasi produksi dan orientasi karyawan, motivasi kerja, 

serta kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 
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2. Untuk menganalisis variabel manakah antara gaya kepemimpinan yang 

terdiri dari gaya kepemimpinan orientasi produksi dan gaya 

kepemimpinan orientasi karyawan, serta motivasi kerja yang berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Kota Batu. 

3. Untuk menganalisis variabel manakah antara gaya kepemimpinan yang 

terdiri dari gaya kepemimpinan orientasi produksi dan gaya 

kepemimpinan orientasi karyawan, serta motivasi kerja yang paling 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Kota Batu. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Batu 

Diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan pertimbangan dalam 

mengambil dan menentukan gaya kepemimpinan yang tepat, serta dalam 

pemberian motivasi yang baik agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. 

2. Bagi penelitian selanjutnya.  

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan 

yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian berikutnya dalam 

bidang sumber daya manusia terutama berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan dan motivasi kerja yang mempengaruhi kinerja pada 

sebuah organisasi. 

 




