
 

1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Mencermati kondisi birokrasi pemerintah saat ini, pemikiran Peter Drucker 

(2006) yakni “Sebenarnya tidak ada bangsa yang miskin atau terbelakang, yang 

ada adalah bangsa yang tidak terkelola (unmanaged) dengan baik“. Hal ini 

tercermin dari kinerja organisasi-organisasi sektor publik yang sering 

digambarkan tidak produktif, tidak efisien, rendah kualitas, miskin inovasi dan 

kreativitas, dan berbagai kritikan lainnya. Salah satu aspek penting dalam 

reformasi birokrasi adalah penataan manajemen pemerintahan pusat dan daerah    

(propinsi, kabupaten dan kota). Hal tersebut dinilai penting antara lain karena 

keberhasilan suatu kebijakan ditentukan oleh kemampuan manajemen didalam 

birokrasi pemerintahan untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara efisien dan 

efektif. 

Dewasa ini, terminologi “kinerja” menjadi ikon dalam seluruh tahapan 

penyelenggaraan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah. Dengan 

bergulirnya reformasi manajemen pemerintahan yang antara lain ditandai 

terbitnya UU No. 17/2003, UU No. 1/2004, UU No. 15/2004, UU No. 25/2004, 

UU No. 32/2004, UU No. 33/2004, PP No. 6/2006, PP No. 39/2006, PP No. 

40/2006, PP No. 53/2010, Inpres No. 7/1999, dan peraturan lainnya maka 

penerapan manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja atau disebut 

pula “manajemen kinerja“ di lingkungan instansi pemerintah merupakan suatu 
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keharusan. Seluruh aktivitas dalam lingkungan instansi pemerintah akan diukur 

dari sisi akuntabilitas kinerjanya, baik dari sisi kinerja individu, kinerja unit kerja 

dan kinerja instansi, dan bahkan juga kinerja pemerintahan secara keseluruhan. 

Hasil kajian Direktorat Aparatur Negara, BAPPENAS (2006) 

menyebutkan faktor – faktor yang menghambat pencapaian peningkatan kinerja 

instansi pemerintah, beberapa faktor utama di antaranya adalah kelemahan dalam 

manajemen birokrasi (belum optimalnya etika kerja dan budaya organisasi dalam 

mendorong kinerja), penempatan SDM yang kurang tepat, lemahnya penegakan 

disiplin pegawai, penerapan penghargaan dan hukuman (reward and punishment) 

yang kurang adil, kompetensi dan ketrampilan (skill) pegawai, keterbatasan 

anggaran, kurangnya dukungan sarana dan prasarana, lemahnya koordinasi antar 

berbagai pihak, kepemimpinan, dan faktor – faktor lainnya. 

Lebih jauh dapat dielaborasi pula berbagai permasalahan dalam penerapan 

manajemen yang berorientasi pada peningkatan kinerja, antara lain : (a) masih 

kuatnya domain politik dalam penyelenggaraan pemerintah seperti tarik menarik 

kepentingan antar kekuatan politik yang menganggap birokrasi pemerintah 

sebagai lahan pemenuhan hasrat dan kekuasaan (power culture),                          

(b) ketidaksesuaian antara kebutuhan dan kompetensi yang dimiliki oleh aparat 

pemerintah (lack of competencies) yang berakibat rendahnya kualitas kinerja 

pelayanan publik, (c) belum selesainya tarik menarik kewenangan antara 

pemerintah pusat dan daerah, (d) masih kuatnya pola pikir aparat pemerintah 

sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayan publik, (e) masih belum terciptanya 

budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kebutuhan pelanggan (service 
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delivery culture), (f) faktor figur (individu) masih memiliki pengaruh kuat dalam 

manajemen kepemimpinan, (g) masih belum pulih kepercayaan (trust) masyarakat 

kepada instansi pemerintah, (h) penataan kelembagaan pemerintah yang seringkali 

tidak didasarkan atas kebutuhan objektif masa depan, (i) lemahnya 

kesinambungan/keberlanjutan dari penerapan sistem yang berorientasi pada 

peningkatan kinerja, dan lain sebagainya. 

Kotter dan Heskett (1992 : 6) menyatakan, perilaku manajemen dan 

karyawan dalam suatu perusahaan dipengaruhi oleh (1) kepemimpinan; (2) 

struktur, sistem, rencana dan kebijakan formal; (3) budaya perusahaan; (4) 

lingkungan yang teratur dan bersaing. Penelitian ini hanya menganalisa sebagian 

kecil dari permasalahan kinerja karyawan dalam dimensi perilaku organisasi 

khususnya organisasi publik (birokrasi/pemerintahan), karena banyaknya faktor – 

faktor yang mempengaruhi kinerja individu didalam organisasi. Salah satu dari 

dimensi – dimensi tersebut adalah kepemimpinan, budaya organisasi, motivasi 

kerja dan kinerja karyawan.  

Tujuan organisasi tidak mungkin tercapai tanpa peran aktif dari karyawan 

dan pimpinan, seperti  halnya yang terjadi pada dinas pertanian Kabupaten 

Bojonegoro yang pada kenyataannya mengatur karyawan sulit dan kompleks, 

karena mereka mempunyai pikiran, perasaan, status dan keinginan serta latar 

belakang yang berbeda yang dibawa kedalam institusi. Berkaitan dengan hal itu, 

maka peneliti ingin mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan pada dinas pertanian kabupaten Bojonegoro selama ini terkait dengan 

manajemen sumber daya manusia yang diterapkan.  
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Pemimpin dengan menerapkan gaya kepemimpinan harus dapat 

menyatukan keragaman latar belakang yang dibawa oleh bawahan dan melihatnya 

sebagai peluang dalam mengembangkan organisasi. Keragaman akan membuat 

organisasi semakin marak dengan kualitas setiap orang yang berbeda dan kualitas 

yang berbeda akan mengisi antara satu dengan yang lainya, peluang organisasi 

bisa lebih adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan dan bisa lebih efektif 

dalam menunjang kelancaran pencapaian tujuan.  

Fungsi – fungsi manajemen sumber daya manusia mungkin akan dijumpai 

ada beberapa perbedaan, hal ini disebabkan perbedaan sudut pandang, namun 

dasar pemikirannya relatif sama. Aspek lain dari manajemen sumber daya 

manusia adalah peranannya dalam pencapaian tujuan perusahaan ataupun institusi 

secara terpadu. Manajemen sumber daya manusia tidak hanya memperhatikan 

kepentingan perusahaan, tetapi juga memperhatikan kebutuhan karyawan dan 

pemilik tuntutan masyarakat luas. Peranan manajemen sumber daya manusia 

adalah mempertemukan atau memadukan ketiga kepentingan yaitu perusahaan, 

karyawan dan masyarakat luas menuju tercapainya efektivitas, efisiensi, 

produktivitas dan kinerja perusahaan yang optimal. (Veithzal Rivai, 2009 : 14) 

Penelitian ini sengaja dilakukan di Dinas Pertanian Kabupaten 

Bojonegoro, karena instansi tersebut merupakan ujung tombak dalam peningkatan 

pembangunan pertanian yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani, 

sesuai dalam visi pembangunan pertanian Kabupaten Bojonegoro adalah 

“mewujudkan masyarakat pertanian yang berwawasan agribisnis dan 

pembangunan pertanian yang berkelanjutan”. 
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Organisasi akan mencapai kinerja tinggi jika organisasi tersebut dapat 

menciptakan suasana kerja yang dapat memotivasi individu – individu dalam 

organisasi, menumbuhkan suasana kerjasama antar kelompok, serta 

menumbuhkan kreatifitas dan inisiatif. Pada akhirnya kehidupan kerja dapat 

meningkatkan kinerja (high performance) secara keseluruhan, baik kinerja 

individu, kinerja unit kerja maupun kinerja instansi.  

Sebagaimana diungkapkan Wahyusumidjo (1994 : 171), kepemimpinan 

mempunyai peranan sentral dalam kehidupan organisasi, dimana terjadi interaksi 

kerjasama antar dua orang atau lebih dalam mencapai tujuan. Keberadaan seorang 

pemimpin dalam organisasi sangat diperlukan untuk memainkan peranan yang 

amat penting, bahkan dapat dikatakan amat menentukan dalam usaha pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pimpinan membutuhkan orang lain, 

yaitu bawahan untuk melaksanakan tugas–tugas secara langsung, disamping 

memerlukan sarana dan prasarana lainnya. Efisiensi adalah kemampuan untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan dengan benar atau merupakan perhitungan antara 

rasio keluaran (output) dan masukan (input). Kepemimpinan yang efektif adalah 

kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, memelihara dan mengembangkan 

usaha dan iklim yang kondusif didalam kehidupan organisasional. Oleh karena 

itu, memahami teori – teori kepemimpinan sangat besar artinya untuk mengkaji 

sejauh mana kepemimpinan dalam suatu organisasi telah dapat dilaksanakan 

secara efektif serta menunjang kepada produktivitas organisasi secara 

keseluruhan. Untuk mencapai efisiensi tersebut, maka perlu diperhatikan iklim 

organisasi dan perilaku organisasi yang kondusif dalam setiap lembaga 
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pemerintah. Seorang pemimpin didalam melaksanakan kepemimpinan harus 

memiliki kriteria – kriteria yang diharapkan, dalam arti seorang pemimpin harus 

memiliki kriteria yang lebih dari pada bawahannya misalnya jujur, adil, 

bertanggung jawab, loyal, enerjik, dan beberapa kriteria lainnya. 

Kepemimpinan merupakan sebuah hubungan yang kompleks, oleh karena 

berhadapan dengan kondisi-kondisi ekonomi, nilai – nilai sosial dan pertimbangan 

politis. Hal ini akan berpengaruh terhadap suasana dalam organisasi yang 

diciptakan oleh pola hubungan pribadi (interpersonal relationship) dan pengaruh 

budaya yang terjadi diantara para anggota organisasi. Pembentukan pola 

hubungan antar pribadi dipengaruhi oleh sikap kepemimpinan (leadership) dalam 

melaksanakan tupoksinya. 

Menurut Kotter dan Heskett seperti yang dikutip oleh Kotter (1997 : 234), 

menegaskan bahwa hal yang mendasar bagi proses pembalikan budaya dan 

membuatnya lebih adaptif adalah kepemimpinan yang efektif. Peran pemimpin 

dalam pembentukan budaya organisasi adalah dengan membangun visi baru, 

mengarahkan dan memotivasi para manajer mereka untuk memberikan 

kepemimpinan guna melayani pelanggan, karyawan dan pemegang saham 

sehingga menciptakan budaya yang lebih responsif.  

Budaya organisasi merupakan sistem penyebaran kepercayaan dan nilai – 

nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku 

anggota-anggotanya. Apabila dilihat dari sudut pandang seorang karyawan, 

budaya memberi pedoman bagi karyawan segala sesuatu yang penting untuk 

dilakukan. Budaya dapat memiliki pengaruh yang bermakna pada sikap dan 
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perilaku anggota – anggota organisasi, terutama karena budaya melakukan 

sejumlah fungsi dalam organisasi. Budaya organisasi selain berpengaruh terhadap 

motivasi kerja karyawan juga berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan kinerja 

organisasi. Sesungguhnya antara budaya perusahaan dengan motivasi karyawan 

terdapat hubungan, dimana budaya (culture) dikatakan memberi pedoman seorang 

karyawan bagaimana dia mempersepsikan karakteristik budaya suatu organisasi, 

nilai yang dibutuhkan karyawan dalam bekerja, berinteraksi dengan kelompoknya, 

dengan sistem dan administrasi, serta berinteraksi dengan atasannya (Kementerian 

PAN- RI : 2002) 

Motivasi sebagai serangkaian kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan, 

dan memelihara perilaku manusia (Handoko, 2001). Dalam teori motivasi ada 

asumsi bahwa motivasi yang diterima karyawan sebagai sumberdaya, semakin 

lama semakin berkurang kadarnya ataupun pasokan motivasi kurang banyak, 

motivasi dapat hilang dengan berlalunya waktu, sehingga dibutuhkan suatu 

motivasi pada karyawan tersebut (Stoner, 1995 : 441). Memotivasi berarti 

memberikan kekuatan-kekuatan yang dapat mengarahkan perilaku individu 

karyawan dalam aktifitas pekerjaan. Wahjosumidjo (1994 : 174) mengatakan 

bahwa bagaimana kinerja karyawan akan dapat berjalan dengan baik adalah 

tergantung pada pimpinan didalam menciptakan motivasi di dalam diri setiap 

karyawan.  

Sementara Siagian (2003), mengidentifikasikan ada tiga jenis kelemahan 

yang melekat pada pegawai negeri kita, adalah (1) Kemampuan manajerial, yaitu 

kurangnya kemampuan memimpin, menggerakkan bawahan, melakukan 
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koordinasi dan mengambila keputusan, (2) Kemampuan teknis, yaitu kurangnya 

kemampuan untuk secara terampil melakukan tugas, baik yang bersifat rutin, 

maupun yang bersifat pembangunan, dan (3) Kemampuan teknologis, yaitu 

kurangnya kemampuan untuk memanfaatkan hasil-hasil penemuan teknologi 

dalam pelaksanaan tugas. 

Menurut Gibson et.al.(1992 : 55) Job Performance adalah “Hasil dari 

pekerjaan yang terkait dengan tujuan organisasi, seperti kualitas, efisiensi dan 

kriteria keefektifan lainnya”. Kinerja karyawan merupakan interaksi antara 

motivasi dan kemampuan, dimana kinerja merupakan hal penting yang 

dibutuhkan dalam rangka menunjang pencapaian tujuan organisasi. Tujuan 

perusahaan akan tercapai jika terdapat semangat kerja yang tinggi atau motivasi 

kerja yang tinggi dari para karyawan. Kinerja yang tinggi pada individu dalam 

organisasi menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh individu telah sesuai 

dengan yang diprogramkan oleh organisasi, hal ini juga sesuai dengan asumsi 

dasar organisasi. 

Penelitian ini diarahkan untuk mengevaluasi dan menjelaskan fenomena 

kinerja karyawan pemerintah pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. Pada 

penelitian ini menggunakan pendekatan proses (internal process approach), hal 

inilah yang membedakan antara penelitian ini dengan penelitian yang lain  

terutama memahami dan menjelaskan fenomena dalam hal efisiensi gaya 

kepemimpinan, budaya organisasi, dan motivasi dalam hubungan pimpinan 

dengan bawahan. Variabel kinerja ini penting diteliti karena didasarkan alasan 

bahwa kinerja output yang diberikan terhadap lingkungan masyarakat akan sangat 
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tergantung pada tinggi rendahnya kinerja proses. Hal ini berarti Dinas Pertanian 

Kabupaten Bojonegoro tak dapat meningkatkan pertanggungjawaban 

(accountability), kepercayaan, menciptakan keadilan, efektivitas eksternal dan 

kepuasan masyarakat sebagai indikator kinerja eksternalnya tanpa memiliki 

kinerja internal yang baik. Disamping itu penelitian ini dihubungkan dengan 

berbagai variabel lain diluar faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja saja. Untuk 

itu dalam penelitian ini dibahas tentang ”Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Budaya 

Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan di Dinas Pertanian 

Kabupaten Bojonegoro”. 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan beberapa kajian teori dan empirik yang telah dikemukakan 

diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut : 

1) Apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro? 

2) Apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro? 

3) Apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap budaya 

organisasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro? 

4) Apakah budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap motivasi kerja 

karyawan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro? 

5) Apakah budaya organisasi dan gaya kepemimpinan saling berpengaruh pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro? 
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6) Apakah motivasi kerja mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro? 

7) Apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

melalui budaya organisasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro? 

8) Apakah gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

melalui motivasi kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro ? 

 
1.3 Batasan Masalah 

Faktor – faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja seseorang cukup 

banyak, menurut Gibson et al (1992 : 52) adalah variabel individual, 

organisasional dan variabel psikologis dan menurut Stoner dan Freeman  (1989 : 

426) juga mengemukakan bahwa ada 3 hal yang mempengaruhi kinerja seseorang 

yaitu motivasi, kemampuan dan persepsi peran (kemampuan).  

Dengan banyaknya faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan, maka 

batasan penelitian ini hanya difokuskan pada kepemimpinan, budaya organisasi, 

motivasi kerja dan kinerja karyawan pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro 

yang ditegaskan pada definisi operasional variabel penelitian. 

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis : 

1) Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada Dinas 

Pertanian Kabupaten Bojonegoro.  

2) Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap budaya organisasi pada Dinas 

Pertanian Kabupaten Bojonegoro. 
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3) Pengaruh budaya organisasi terhadap motivasi kerja pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Bojonegoro. 

4) Pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Bojonegoro. 

5) Hubungan budaya organisasi dan gaya kepemimpinan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Bojonegoro. 

6) Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja karyawan pada Dinas Pertanian 

Kabupaten Bojonegoro. 

7) Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui budaya 

organisasi pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. 

8) Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi 

kerja pada Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1) Menambah perbendaharaan kajian di bidang perilaku organisasi dan kinerja 

individu di dalam organisasi publik (khususnya Pemerintah Daerah di dalam 

otonomi daerah). 

2) Memberikan kontribusi akademis dan pengembangan konsep serta bahan 

referensi bagi peneliti selanjutnya di bidang perilaku  organisasi dan kinerja 

karyawan di dalam organisasi publik (Pemerintahan). 

3) Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran bagi pengambil 

keputusan dalam mengupayakan peningkatan dan pengembangan kinerja 

karyawan/pegawai di dalam organisasi publik (Pemerintahan). 


