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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Sumber daya manusia merupakan aset yang paling penting yang dimiliki 

organisasi. Tanpa adanya sumber daya manusia organisasi tidak akan bisa 

melakukan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan 

organisasi. Demi tercapainya tujuan dalam organisai perlu adanya pengelolaan 

sumber daya manusia yang baik. Pengelolaan yang baik bisa terwujud apabila 

mendapat dukungan dari pemimpin dan para karyawan dibawahnya. Hubungan 

antara pemimpin dan karyawan yang baik akan mendukung suasana kerja pada 

organisai menjadi lebih baik dan harmonis. Suasana yang harmonis pada 

organisai akan memudahkan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. 

 Seorang pemimpin dituntut untuk bisa menciptakan suasana yang 

harmonis dan dapat membimbing para karyawan dibawahnya untuk bisa 

bekerja secara baik sesuai ketetapan yang sudah ditetapkan diawal. Ketetapan 

pekerjaan inilah yang menjadi acuan seorang karyawan untuk bekerja sesuai 

dengan tugas dan fungsinya sebagai karyawan. Untuk tercapainya pekerjaan 

yang sesuai dengan ketentuan perlu adanya dukungan yang diberikan oleh 

pemimpin yang dapat memotivasi karyawan untuk bekerja secara baik sesuai 

ketentuan dan dapat memberikan kepuasan bagi karyawan yang dipimpinya 

sehingga organisasi akan berjalan dengan baik. 
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Handoko (1995), mengemukakan kepuasan kerja adalah keadaan 

emosional yang menyenangkan atau tidak menyenangkan bagi karyawan 

memandang pekerjaan mereka. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan 

seseorang terhadap pekerjaanya. Ini tampak dalam sikap positif karyawan 

terhadap pekerjaan dan segala sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. 

Seseorang dengan tingkat kepuasan kerja tinggi akan dapat bekerja dengan baik, 

penuh semangat, aktif dan dapat berprestasi dari seseorang yang tidak 

memperoleh kepuasan kerja. 

Banyak faktor yang memengaruhi kepuasan kerja karyawan. Faktor-

faktor itu sendiri dalam peranannya memberikan kepuasan kepada karyawan 

bergantung pada pribadi masing-masing karyawan. Faktor-faktor yang 

memberikan kepuasan kerja menurut Sutrisno (2009) yaitu faktor psikologis, 

faktor sosial, faktor fisik dan faktor finansial. Faktor-faktor ini harus 

diperhatikan agar karyawan memperoleh kepuasan kerja dan tidak berdampak 

negatif pada organisasi. 

Robbin (2010), mengemukakan bahwa pentingnya pemahaman dan 

pemenuhan kepuasan kerja yang memiliki dampak pada produktivitas, absensi, 

dan perputaran tenaga kerja. Selain itu Robbin juga menjelaskan bahwa 

kepuasan kerja juga berdampak pada interaksi karyawan dengan rekan sekerja 

dan atasan, perilaku karyawan terhadap aturan dan kebijakan organisasi. Dari 

penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kepuasan kerja sangatlah penting bagi 

kelangsungan hidup suatu organisasi. Untuk memenuhi kepuasan kerja bagi 
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karyawan, dibutuhkan peran kepemimpinan yang mampu membawa 

karyawannya memperoleh kepuasan kerja. 

Kepemimpinan dalam sebuah organisasi sangat mempengaruhi 

kelompok dalam organisasi. Kepemimpinan adalah kemampuan untuk 

mempengaruhi suatu kelompok menuju tujuan-tujuan, Robbin dan Judge 

(2008). Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dipengaruhi oleh 

cara seorang pemimpin memimpin dan perilaku karyawan. Seorang pemimpin 

harus bisa membawa para bawahan untuk selalu bekerja secara baik dan 

manjalin hubungan yang baik kepada bawahanya demi tercapai situasi yang 

harmonis dalam bekerja. Situasi yang harmonis inilah yang nantinya dapat 

membawa karyawan nyaman dalam menjalankan tugasnya sebagai karyawan. 

Pemimpin merupakan seseorang yang berada dalam sebuah organisasi 

yang kedudukanya paling tinggi dan mempunyai peran sebagai pemberi tugas, 

pengarah dan pengkoordisasikan oanggota organisasi. Peran pemimpin dalam 

organisasi sangatlah penting sebagai penanggung jawab dari segala sesuatu 

yang ada pada organisasi. Seorang pemimpin harus memeliki kemampuan yang 

lebih dari bawahanya, sehingga dia mampu menjadi pengarah suatu kelompok 

serta dapat mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas 

tertentu demi tercapainya tujuan suatu organisasi. 

Gaya kepemimpinan oleh seorang pemimpin umumnya berbeda-beda, 

hal ini dapat terlihat dari cara seorang pemimpin dalam berkomunikasi dengan 

bawahanya dalam berbagai kondisi. Gaya kepemimpinan terlihat nyata ketika 

terjadi kondisi yang berubah-ubah dan mungkin bervariasi dalam lingkungan 
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organisasi. Gaya kepemimpinan akan tampak dari cara memberikan tugas, cara 

berkomunikasi, cara membuat keputusan, cara mendorong semangat bawahan, 

dan cara memberikan bimbingan bawahan, Sutarto (2002). 

Djamtiko (2003), megemukakan beberapa gaya kepemimpinan, 

diantaranya adalah gaya otokratik, paternalistik, karismatis, laisses faire (free 

reighn) dan demokratis. Sikap dan perilaku anggota organisasi merupakan 

cerminan dari keadaan dalam organisasi serta cerminan dari cara pemimpin 

memimpin bawahanya. Seorang karyawan mengharapkan kepemimpinan yang 

sesuasi dengan harapan karyawan, hal inilah yang dituntut seorang pemimpin 

untuk peka terhadap kemauan bawahanya. Apabila kemauan bawahan terpenuhi 

nantinya akan dapat memotivasi para karyawan untuk bekerja dengan sepenuh 

hati tanpa ada rasa paksaan maka akan timbul kepuasan kerja. 

Motivasi merupakan faktor yang mengarahkan dan mendorong perilaku 

atau keinginan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan yang dinyatakan 

dalam bentuk usaha yang keras atau lemah, Hariandja (2009). Motivasi kerja 

dalam suatu organisasi sangat diperlukan agar karyawan dapat mendorong 

dirinya untuk melakukan tugas dan kewajibanya dengan sepenuh hati. Motivasi 

yang tinggi dapat menjadikan seseorang untuk bekerja lebih baik karena tidak 

adanya rasa tekanan atau keterpasaan dalam bekerja, begitu sebaliknya jika 

motivasi kerja rendah akan menjadikan seseorang bekerja penuh tekanan dan 

keterpaksaan sehingga berpengaruh buruk terhadap pekerjaanya. 

Maslow (1994), menyatakan bahwa manusia dimotivasi untuk 

memuaskan sejumlah kebutuhan yang melekat pada diri setiap manusia yang 



5 
 

cenderung bersifat bawaan. Kebutuhan ini terdiri dari lima jenis dan terbentuk 

dalam suatu hierarki dalam pemenuhan, dalam arti manusia pada dasarnya 

pertama sekali berusaha memenuhi kebutuhan tingkat pertama, kemudian 

kebutuhan tingkat kedua dan seterusnya, pemenuhan semua kebutuhan inilah 

yang menimbulkan motivasi seseorang. Adapaun kebutuhan menurut Maslow 

itu adalah kebutuhan fisik, rasa aman, sosial, pengakuan dan aktualisasi diri. 

Menurut Robbin dan Coulter (2010), menjelaskan bahwa tingkah laku 

seorang pemimpin dapat diterima bawahan sejauh mereka menganggapnya 

sebagai sumber kepuasan, entah kepuasan langsung atau kepuasan masa depan, 

artinya pencapaian kebutuhan bawahan tergantung pada kinerja yang efektif. 

Dari teori Robbin dan Coulter diatas dapat disimpulkan bahwa kepuasan kerja 

karyawan dapat dipengaruhi dari perilaku seorang pemimpin yang disalurkan 

kepada bawahan. Seorang pemimpin dituntut untuk bisa melakukan 

pengawasan dan pengarahan serta dapat memotivasi bawahanya demi 

tercapainya kebutuhan bawahan agar kepuasaan kerja terwujud pada karyawan. 

Hasil penelitian Lomanto (2012) menerangkan bahwa gaya 

kepemimpinan tidak berpengaruh terhadap kepuasan kerja, sedangkan hasil 

penelitian Novita (2013) menjelaskan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh 

terhadap kepuasan kerja dan motivasi kerja berpengaruh terhadap kepuasan 

kerja. Dari hasil dua penilitian ini dijelaskan bahwa hubungan antara variabel 

memperoleh hasil yang berbeda. Adanya perbedaan hubungn antara variabel 

inilah yang nantinya dapat dijadikan acuan peneliti untuk menentukan variabel 

penelitian demi tercapainya kesuksesan penelitian. 
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Dinas Kesehatan kabupaten Blitar dalam Peraturan Daerah N0. 19 

Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah 

Kabupaten Blitar, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Blitar No. 51 

Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan mempunyai 

tugas dan kewajiban membantu Bupati melaksanakan sebagian urusan 

pemerintahan dibidang kesehatan berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar, peneliti menemukan gaya kepemimpinan yang 

begitu baik, ramah dan sangat mengayomi bawahanya. Dalam pengambilan 

keputusan disetiap permasalahan pemimpin tidak memutuskan secara sendiri 

atau sepihak, melainkan selalu melibatkan semua ketua bidang untuk berdiskusi 

menemukan keputusan bersama. Komunikasi antara pemimpin dan bawahan 

berjalan begitu baik terbukti dengan masa jabatan yang sampai sekarang ini 

sudah tujuh tahun belum tergantikan. 

Gaya kepemimpinan yang baik ini nyatanya masih belum bisa 

mendorong pegawai untuk memiliki kepuasan kerja tinggi, terlihat pada hasil 

wawancara kepada Kepala Sexi Informasi dan Pengembangan Kesehatan pada 

kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar yang mengatakan bahwa para 

pegawai rata-rata belum mampu untuk saling bekerja sama, sehingga pegawai 

cenderung untuk bekerja dengan sendiri-sendiri, selain itu para pegawai sering 

keluar masuk kantor untuk urusan pribadi pada jam kerja kantor. 

Kepuasan kerja yang kurang juga terlihat pada perilaku pegawai 

mengenai kebijakan baru pada awal tahun 2015 diwajibakan karyawan untuk 
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melakukan absensi otomatis menggunakan mesin. Akan tetapi perilaku kurang 

baik ditunjukan oleh pegawai yang tidak mentaati kebijakan baru itu, pegawai 

tidak mau melakukan absensi secara otomatis sehingga alat absensi otomatis 

tidak berfungsi secara maksimal. Akhirnya pada bulan Agustus 2015 kebijakan 

untuk melakukan absensi secara otomatis tidak diberlakukan sehingga pegawai 

kembali pada absensi secara manual dengan tanda tangan. 

Meskipun kebijakan absensi secara otomatis sudah tidak diberlakukan 

dan diganti absensi secara manual, ternyata perilaku kurang baik masih terlihat 

pada pegawai yang masih malas untuk melakukan absensi. Pegawai banyak 

yang tidak mentaati kebijakan absensi yang mewajibkan pegawai mengisi daftar 

absensi ketika masuk kerja dan pulang kerja. Hal ini menjadikan hasil absensi 

tidak valid sehingga pegawai tidak bisa dinyatakan hadir atau tidak pada hari 

kerja karena kosongnya daftar absensi. Hasil absensi yang tidak valid ini 

tampak pada hasil rekapan absensi selama bulan Agustus sampai Desember 

2015 yang banyak terdapat daftar absensi kosong, seperti pada tabel berikut: 

Tabel 1.1 

Data Absensi Bulan Agustus-Desember 2015 

Bulan Jumlah 

Pegawai 

Jumlah 

Hari Kerja 

Hari Kerja Efektif Absensi 

Kosong 

Presentase 

Absensi 

Kosong 

Agustus 77 Orang 20 Hari 1540 Hari Kerja 260 Hari Kerja 17% 

September 77 Orang 21 Hari 1617 Hari Kerja 315 Hari Kerja 19% 

Okrober 77 Orang 21 Hari 1617 Hari Kerja 294 Hari Kerja 18% 

November 77 Orang 21 Hari 1617 Hari Kerja 273 Hari Kerja 17% 

Desember 77 Orang 22 Hari 1694 Hari Kerja 440 Hari Kerja 26% 

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar 
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Tabel diatas menunjukan bahwa tingkat absensi yang kosong setiap 

bulan begitu tinggi. Hal ini menunjukan bahwa tingkat kesadaran pegawai 

tentang kebijakan mengisi absensi pada jam datang dan pulang kantor begitu 

rendah. Dari fenomena yang diterangkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

kepuasan kerja pada pegawai begitu rendah. Sesuai pernyataan Robbin 

mengenai kepuasan kerja akan berdampak pada produktifitas, absensi, 

perputaran tenaga kerja, interaksi antar rekan sekerja dan atasan, serta ketaatan 

terhadap peraturan dan kebijakan yang ada. 

Ketidakpuasan kerja tampak pada perilaku pegawai Dinas Kesehatan 

kabupaten Blitar yang memiliki hubungan kurang baik dengan rekan sekerja, 

seringnya pegawai melewatkan jam kerja kantor, dan ketidaktaatan pegawai 

tentang kebijakan di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 

Dari uraian diatas terdapat permasalahan dalam organisai mengenai 

kepemimpinan, motivasi kerja dan kepuasan kerja. Berangkat dari 

permasalahan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: 

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KEPUASAN 

KERJA DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL 

MODERASI. 

 

B. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah diperlukan untuk mengetahui arah dari penelitian 

yang akan mempermudah melakukan penelitian kedepanya. Dari latar 

belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kepuasan kerja 

pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar? 

2. Apakah motivasi kerja memoderasi signifikan pengaruh gaya 

kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai Dinas Kesehatan 

Kabupaten Blitar? 

 

C.  Batasan Masalah 

Penelitian ini berfokus pada Gaya Kepemimpinan Kepala Dinas 

Kesehatan Kabupaten Blitar dengan menggunakan indikator gaya 

kepemimpinan sesuai pendapat dari Sutarto (2002) dan melakukan penelitian 

kepada seluruh pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar mengenai 

Motivasi Kerja dengan indikator menurut Maslow (1994) dan Kepuasan Kerja 

pegawai dengan indikator menurut Robbin (2010). 

. 

D.  Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dirumuskan, tujuan dalam 

penelitian ini untuk: 

1. Mendiskripsikan gaya kepemimpinan, motivasi kerja, dan kepuasan kerja 

pegawai di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 

2. Untuk menguji dan menganalisis motivasi kerja dalam memoderasi 

signifikan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pegawai 

Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar. 
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E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah: 

1. Bagi pihak organisasi, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan

masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi kebijakan-kebijakan yang

diambil khususnya yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan, motivasi

kerja dan kepuasan kerja karyawan atau pegawai.

2. Bagi peneliti, diharapkan dapat menerapkan ilmu yang telah diperoleh

selama perkulihaan dan menambah pengalaman, wawasan serta belajar

sebagai pratisi dalam menganalisa suatu masalah kemudian mengambil

keputusan dan kesimpulan terutama menyangkut perilaku organisasi

khususnya bidang gaya kepemimpinan, motivasi kerja dan kepuasan kerja

karyawan atau pegawai

3. Bagi pihak lain, dapat dijadikan masukan untuk mengembangkan dan

kemajuan ilmu pengetahuan yang telah ada serta guna mencapai ilmu yang

lebih tinggi khususnya mengadakan penelitian masalah SDM.


