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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Perusahaan memiliki tantangan untuk menyiapkan diri, salah 

satunya mengupayakan pengelolaan sumberdaya yang efisien dan 

efektif.Salah satu faktor terpenting didalam keberhasilan suatu perusahaan 

adalah kualitas sumberdaya manusia yang mampu menunjang dan 

memuaskan keinginan perusahaan. Perubahan sikap, perilaku, peningkatan 

pengetahuan dan skill serta koreksi terhadap kekurangan-kekurangan 

kinerja dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja  menjadi tugas yang harus 

dilakukan oleh seorang pemimpin. 

Sumberdaya manusia yang baik sangat dibutuhkan dalam 

peningkatan kualitas kinerja yang dicapai perusahaan, karena dengan 

adanya kinerja sumberdaya manusia yang baik maka akan mempengaruhi 

kemajuan perusahaan dan jika kinerja sumberdaya manusia tidak baik 

maka akan menghambat keberhasilan dan kemajuan perusahaan. 

Mangkunegara (2007:67) mengemukakan bahwa kinerja merupakan hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai 

dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya. 

Kinerja dapat dikatakan sebagai kemampuan kerja pegawai dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara efektif dan efisien yang 

dibebankan kepadanya, disesuaikan dengan standart seperti kualitas, 
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kuantitas dan waktu yang telah ditetapkan.Robbins (2009:61) berpendapat 

bahwa kinerja merupakan fungsi interaksi dari kemampuan, motivasi, dan 

kesempatan.Kinerja mengacu pada prestasi kerja karyawan atau pegawai 

yang diukur berdasarkan standart atau kriteria yang telah ditetapkan 

perusahaan. 

Hasibuan (2001:34) mengemukakan bahwa kinerja merupakan 

suatu hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-

tugasnya yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, 

pengalaman, dan kesungguhan serta waktu. Untuk mencapai sebuah 

kinerja, seorang karyawan harus memiliki kecakapan, pengalaman, 

kesungguhan dan waktu agar dapat berjalan seperti yang diharapkan. 

Pimpinan akan sangat mengharapkan bawahannya dapat meningkatkan 

maupun berhasil mencapai kinerjanya. 

 Banyak faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan atau 

pegawai.Faktor-faktor yang memperngaruhi kinerja menurut Mathis 

(2006:113) yaitu kemampuan karyawan untuk pekerjaan tersebut, tingkat 

usaha yang dicurahkan, dan dukungan organisasi yang diterimanya.Faktor-

faktor ini harus diperhatikan agar karyawan atau pegawai memperoleh 

kinerja yang maksimal dan tidak berdampak negatif terhadap organisasi 

atau perusahaan. Pegawai yang mempunyai kemampuan tinggi akan 

dengan cepat meyelesaikan pekerjaan, sebaliknya pegawai yang memiliki 

kemampuan rendah akan lebih lambat dalam menyelesaikan pekerjaannya. 



3 
 

Badan Pusat Statistik adalah Lembaga Pemerintahan Non 

Kementrian yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, selian itu 

juga Badan Pusat statistik (BPS) merupakan suatu instansi yang 

menyediakan data untuk pemerintah dan masyarakat di Kabupaten 

Jombang.Hasil statistik yang diselenggarakan oleh BPS diumumkan dalam 

berita resmi statistik secara teratur dan transparan agar masyarakat dengan 

mudah mengetahui atau mendapatkan data yang diperlukan. 

Tabel 1.1 

Persentase Capaian Kinerja Tahun 2015 dan 2016  

Pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 

No Program Kerja Target 
Realisasi 

Tidak 

Tercapai 

2015 2016 2015 2016 

1 
Peningkatan Kualitas Data 

Statistik 
100% 95% 93% 5% 7% 

2 

Peningkatan Pelayanan 

Prima Hasil Kegiatan 

Statistik 

100% 90% 87% 10% 13% 

3 
Peningkatan Birokrasi yang 

akuntabel 
100% 92% 90% 8% 10% 

Sumber: Subbag dan Kepegawaian Badan Pusat Statistik Kab. Jombang 

Tabel 1.1 menunjukkan persentase capaian kinerja pegawai pada 

tahun 2015 dan tahun 2016 cenderung menurun. Hal tersebut terjadi 

karena belum melaksanakan seluruh program kerja sesuai dengan target 

dan pencapaiannya belum optimal. Dari beberapa program kerja diatas, 

masing-masing mempunyai target 100% akan tetapi dalam realisasinya 

pada tahun 2015 lebih tinggi dari pada tahun 2016. Persentase capaian 

kinerja yang tidak terealisasi juga mengalami peningkatan dari 2015 ke 

2016. 
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Karyawan atau pegawai di Badan Pusat Statistik Kabupaten 

Jombang dalam melaksanakan tugas selalu disertai target yang harus 

dicapai, tapi dalam realisasinya ada hasil yang diselesaikan dengan kurang 

optimal. Jika dilihat secara kualitas dan kuantitas hasil kerja karyawan di 

BPS kabupaten jombang, tingkat penyelesaian dalam pelasanakaan tugas 

masih rendah dan tingkat kesalahan masih tinggi.Hasilnya masyarakat 

banyak yang merasa kurang puas untuk penyediaan data.Sehingga 

persentase konsumen atau masyarakat yang merasa puas dengan kualitas 

data statistik rendah. 

Kinerja karyawan Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang 

dilihat dari ketepatan waktu dalam penyelesaian tugas termasuk kurang 

optimal.Hal ini terlihat dari salah satu penyelesaian proyek buku publikasi 

dan penyelesaian peta wilayah daerah kabupaten jombang yang kurang 

cepat untuk dapat diakses masyarakat luas. Banyak peta wilayah yang 

perlu direvisi berulang kali.Publikasi/laporan yang seharusnya terbit tepat 

waktu juga sering mengalami keterlambatan dalam pempublikasian. 

Tercapainya suatu keberhasilan karyawan atau pegawai dalam 

mencapai kinerja organisasi tentunya tidak lepas dari sifat kepemimpinan, 

dimana seorang pemimpin melakukan upaya mempengaruhi dan 

mengerakkan bawahannya sehingga dapat bekerja dengan baik, 

bersemangat tinggi dan mempunyai disiplin dan tanggung jawab yang 

tinggi terhadap tugas dan pimpinannya. Siagian (2002:235) 

mengungkapkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan seseorang 
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untuk mempengaruhi orang lain dalam hal ini para bawahannya, 

sedemikian rupa sehingga orang lain mau melakukan kehendak pemimpin 

meskipun secara pribadi hal itu mungkin tidak disenangi. 

Kepemimpinan merupakan faktor penting dalam memberikan 

arahan kepada karyawan atau bawahannya.Karyawan atau bawahan 

membutuhkan kepemimpinan yang dapat memberdayakan bawahannya, 

maka dari itu pemimpin dalam organisasi mempunyai tugas untuk 

mengerakkan karyawannya yang memiliki beragam sikap, perilaku dan 

latar belakang yang berbeda guna mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan secara maksimal. Menurut Hasibuan (2011:157) gaya 

kepemimpinan merupakan cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku 

bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk 

mencapai tujuan organisasi. 

Berdasarkan survei pendahuluan yang dilakukan peneliti di Badan 

Pusat statistik Kabupaten Jombang, komunikasi antara pimpinan dan 

bawahan terjalin dengan baik dan disertai  dengan pimpinan melakukan 

pengambilan keputusan pimpinan seringkali menggunakan media diskusi 

untuk menentukan keputusan. Akan tetapi gaya kepemimpinan yang baik 

ini belum dapat mendorong pegawai untuk mencapai hasil kinerja yang 

tinggi, terlihat pada hasil wawancara kepada beberapa pegawai Badan 

Pusat Statistik Kabupaten Jombang yang menyatakan bahwa para pegawai 

rata-rata belum dapat menyelasaikan pekerjaan mereka dengan waktu yang 

telah ditetapkan. 
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Pada dasarnya setiap karyawan memiliki dorongan yang kuat untuk 

ingin maju dan ingin lebih baik dari orang lain. Hal ini dapat dicapai 

dengan menerapkan kedisiplinan kerja yang telah ditetapkan oleh 

organisasi, dengan melalui disiplin kerja maka secara tidak langsung  

karyawan akan terbiasa melakukan tugas dengan baik dan sesuai dengan 

aturan. Rendahnya tingkat disiplin kerja pegawai yang kurang baik juga 

terlihat dari masih banyak pegawai yang banyak mengerjakan hal-hal yang 

kurang bermanfaat dalam perbaikan karir, karena mereka belum 

mengoptimalkan pemanfaatan waktu. 

Melihat dari fenomena diatas bahwa terlihat tingkat kedispilinan 

yang dilakukan oleh karyawan Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten 

Jombang, yang ditunjukkan oleh tingkat keterlambatan masuk kantor 

masih tinggi dan selain itu juga masih terdapat  karyawan yang keluar 

masuk kantor saat jam kantor. Selain itu, ketika ada teguran dari pimpinan 

karyawan tetap banyak yang  masih terlambat tiba dikantor. Hal ini 

tampak pada hasil rekapan absensi yang banyak terdapat absensi pegawai 

seperti Tabel 1.2. 
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Tabel 1.2 

Data KeterlambatanJumlah Karyawan Badan Pusat Statistik  

Kabupaten Jombang yang Terlambat Tiba di Kantor  

periode Januari-Desember 2016 

No Bulan Jumlah karyawan Jumlah Karyawan Terlambat 

1 Januari 42orang   9% 

2 Februari 42orang 12% 

3 Maret 42orang 9% 

4 April 42orang 12% 

5 Mei 42orang   8% 

6 Juni 42orang 12% 

7 Juli 42orang 14% 

8 Agustus 42orang  8% 

9 September 42orang 12% 

10 Oktober 42orang   8% 

11 November 42orang 9% 

12 Desember 42orang 12% 

Rata-rata 10% 

Sumber: Subbag dan Kepegawaian Badan Pusat Statistik Kab. Jombang 

Tabel 1.2 menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan pegawai 

rendah. Hal tersebut menunjukkan bahwa ada masalah pada tingkat 

disiplin karyawan. Pada penelitian ini disiplin menjadi variabel moderasi 

apakah gaya kepemimpinan akan mempengaruhi kinerja karyawan. Sesuai 

dengan penelitian (Hutomo,2015) yang menjelaskan bahwa disiplin kerja 

memperkuat kinerja karyawan. 

Dari fenomena yang diterangkan diatas dapat disimpulkan bahwa 

disiplin kerja pada pegawai masih rendah. Uraian diatas terdapat 

permasalahan dalam organisasi mengenaigaya kepemimpinan, disiplin 

kerja dan kinerja karyawan. Berangkat dari permasalahan tersebut peneliti 

melakukan penelitian dengan judul: PengaruhGayaKepemipinan 

Terhadap Kinerja Dengan Disiplin Kerja Sebagai Variabel Moderasi. 
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B. Rumusan  Masalah 

Perumusan masalah diperlukan untuk mengetahui arah penelitian yang 

akan mempermudah melakukan penelitian kedepannya. Dari latar 

belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja karyawan di 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang? 

2. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang? 

3. Apakah disiplin kerja karyawan memoderasi pengaruh antara gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan di Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Jombang? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah digunakan untuk membatasi dalam sebuah 

penelitian. Agar penelitian menjadi fokus maka dibutuhkan batasan 

masalah, dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut: 

1. Objek penelitian dibatasi pada karyawan yang berstatus karyawan 

tetapdi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 

2. Gaya kepemimpinan yang diamati pada penelitian ini adalah gaya 

kepemimpinan Kepala BPS Kabupaten jombang dan dibatasi 

menggunakan teori Studi Universitas Michigan. 
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D. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang sudah dirumuskan tujuan 

dalam penelitian ini untuk: 

1. Mendeskripsikan gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja 

karyawandi Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 

2. Untuk menganalisis pengaruh signifikangaya kepemimpinanterhadap 

kinerja karyawan di Badan Pusat Statistik Kabupaten Jombang. 

3. Untuk menganalisis disiplin kerja dalam memoderasi pengaruh gaya 

kepemimpinanterhadap kinerja pegawai Badan Pusat Statistik 

Kabupaten Jombang. 

E. Manfaat Penelitian 

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, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan atau pegawai. 

2. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan dasar atau 

pembuktian untuk melakukan penelitian yang berhubungan dengan 

gaya kepemimpinan, disiplin kerja dan kinerja karyawan. Penelitian ini 

bisa dijadikan referensi untuk melakukan penelitian tentang gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja, dan kinerja karyawan. 


