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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Penelitian 

Sumber daya manusia merupakan aset terpenting perusahaan 

karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan kegiatan 

operasional perusahaan. Dalam dunia  pemerintahan sekarang dituntut 

mencapai kinerja yang tinggi untuk pengembangan perusahaan. Kinerja 

menjadi penting bagi perusahaan karena akan berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Kinerja akan penting karena dengan organisasi yang efektif 

perusahaan bisa meningkatkan produktivitas dan mencapai tujuan 

perusahaan. Banyak faktor dalam mencapai tujuan perusahaan, salah satunya 

adalah dengan kinerja karyawan. Kinerja karyawan yang tinggi akan 

meningkatkan produktivitas perusahaan karena output yang dihasilkan 

karyawan tinggi, dan akan berdampak kepada produktivitas perusahaan yang 

akhirnya dapat mencapai tujuan dan target perusahaan (Hasibuan, 2005:65) 

Perusahaan harus mampu membangun dan mengembangkan 

kinerja karyawan di dalam lingkungannya. Untuk itu setiap perusahaan perlu 

memperhatikan dan mengatur keberadaan karyawannya sebagai usaha 

meningkatkan kinerja yang baik.Apabila individu dalam perusahaan yaitu 

sumber daya manusianya dapat berjalan dengan efektif maka perusahaan 

tetap berjalan efektif (Ghoniyah dan Masurip. 2011: 119). 

Dalam meningkatkan kinerjadi perusahaan, perusahaan harus 

menempuh beberapa cara. Misalnya, pemimpin menggunakan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan kondisi karyawan yang ada di 
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perusahaan dan memaksimalkan kemampuan kerja para karyawan. Upaya 

ini dilakukan pada akirnya untuk menciptakan kerjasama yang padu dan 

para karyawan akan dapat bekerja dalam sistem yang bisa membuat 

kenyamanan dalam bekerja (Mangkunegara, 2009:69) 

Menurut Gibson (2006:167) menjelaskan bahwa kemampuan kerja 

adalah potensi seseorang untuk melaksanakan tugas atau 

pekerjaan.Kemampuan kerja menunjukkan kecakapan seseorang seperti 

kecerdasan dan keterampilan Kemampuan berhubungan erat dengan 

kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang untuk melaksanakan 

pekerjaan. Ketidakberadaan hal seperti ini dapat mempengaruhi peningkatan 

kinerja karyawan (Robbins, 2006:49). 

Menurut Mangkunegara (2009:67) kinerja hasil kerja secara 

kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kepemimpinan Menurut George R. Terry (1972:458): 

Kepemimpinan adalah aktivitas mempengaruhi orang-orang supaya 

diarahkan mencapai tujuan organisasi. Dalam kenyataannya, keberhasilan 

suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan yang dikembangkan pada 

organisasi itu dan kompensasi yang diberikan kepada pegawai atau 

karyawan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Robbins dan Judge (2015) menjelaskan bahwa salah satu cara 

menanamkan kemampuan pada karyawan adalah melalui pemimpin yang 

ada pada perusahaan. Sementara menurut Robbins (2002), tindakan 

manajemen puncak memiliki dampak utama terhadap kemampuan.Schein 
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(1985) berpendapat bahwa organisasi tidak dapat berprestasi dengan baik 

jika pemimpin di setiap tingkat tidak mencapai standar keefektifan yang 

minimum. 

Berdasarkan hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Reyzaldy 

(2018) melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kemampuan terhadap 

Kinerja Karyawan dengan Kepemimpinan sebagai Variabel Moderasi” 

dengan objek PT. AngkasaPura I (Persero) Cabang Juanda.Hasil analisis 

menunjukkan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan dari masing-

masing variabel. Kemampuan memiliki pengaruh terhadap kinerja 

karyawan. Semakin baik program-program kemampuan diimplementasikan, 

maka kinerja karyawan akan meningkat. Sebaliknya jika kemampuan tidak 

diimplementasikan dengan baik, maka akan terjadi penurunan kinerja 

karyawan. Kepemimpinan dengan model transformasional memperlemah 

hubungan kemampuan terhadap kinerja karyawan.Semakin baik 

kepemimpinan, maka hubungan antara kemampuan terhadap kinerja 

karyawan memburuk begitupun sebaliknya. 

Hasil penelitian lain yang dilakukan oleh Ismail (2008) melakukan 

penelitian dengan judul Pengaruh Kemampuandan Kepemimpinan terhadap 

Kinerja Karyawan Pemerintah Kabupaten Madura  Hasil analisis 

menunjukkan diketahui bahwa Kepemimpinan berpengaruh secara 

signifikan terhadap kinerja.Kemampuan berpengaruh secara signifikan 

terhadap efektivitas organisasi atau kinerja organisasi. 

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu dibentuk 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
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Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Batu sebagaimana 

telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Batu 

Nomor 4 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga 

Teknis Daerah Kota Batu. 

Kesbangpol Kota Batu memiliki peran penting dalam upaya untuk 

mendukung tata kelola pemerintahan sehingga segala bentuk prosedur dan 

ketentuan dapat dilaksanakan. Badan Kesbangpol mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa 

dan politik; 2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

bidang kesatuan bangsa dan politik 3) Pembinaan dan fasilitas bidang 

kesatuan bangsa dan politik 4) Pelaksanaan keseketariatan Badan 5) 

Pelaksanaan tugas di bidang idiologi dan wasbang, kewaspadaan, 

pembinaan kemasyarakatan dan politik dalam negeri 6) 

Pemantauan,evaluasi, dan pelaporan di bidang kesatuan bangsa dan 

politikdan dan 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh 

Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya. Berdasarkan peran penting 

Kesbangpol Kota Batu menjadi hal penting dalam pemilihan sebagai lokasi 

peneliian. 

Balai Kota Batu bagian kesbangpol sebagai salah satu kantor 

pemerintahan yang bergerak dibagian perizinan magang, PKL, praktek 

profesi antar kota dan perizinan lainnya. Setiap individu harus menciptakan 

citra yang baik, dimulai dari internal organisasi maupun eksternal. Semua 
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kegiatan bersifat integrated dan tersosialisasikan pada semua unit yang ada 

di kantor pemerintahan dengan cara menciptakan komunikasi yang 

baik.Salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh pemimpin adalah 

bagaimana dapat meningkatkan kinerja karyawannya sehingga dapat 

mendukung keberhasilan pencapaian tujuan. Permasalahan peningkatan 

kinerja erat kaitannya dengan permasalahan bagaimana cara 

mengembangkan kemampuan yang efektif dan kondusif, agar karyawan 

dapat bekerja secara optimal sehingga dapat mendukung pencapaian tujuan 

organisasi. 

Kondisi kepemimpinan pada Balai Kota Batu bagian Kesbangpol 

menunjukkan bahwa pemimpin selama ini memberikan contoh /teladan, 

dalam memotivasi, sebagai solving problem (pemecah / penyelesai masalah) 

dan berperan sebagai pengawas /pemeriksa atas pelaksanaan tugas dan 

tanggung jawab yang dilaksanakan oleh pegawai. Pimpinan berupaya untuk 

meningkatkan kemampuan manajemen organisasi baik dari aspek 

manajemen kerja maupun aspek manajemen SDM nya, hal ini dilakukan 

agar visi  misi instansi dapat berjalan sesuai dengan ketentuan. Hasil 

tersebut didasarkan dari hasil survey yang dilakukan kepada pegawai 

melalui wawancara. 

Fenomena yang terjadi pada karyawan Balai Kota Batu bagian 

Kesbangpol apabila dikaitkan dengan kinerja yaitu sering tidak terpenuhinya 

target pekerjaaan yang telah ditetapkan. Target pekerjaan yang dicapai Balai 

Kota Batu bagian Kesbangpol pada tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 1.1 

sebagai berikut: 
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Tabel 1.1Target pekerjaan bagian Kesbangpol Balai Kota Batu tahun 

2018 

Sasaran strategis  Target Realisasi 

Menyusun konsep pembinaan, pengembangan, 

pelatihan karyawan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku serta pengawasan terhadap karyawan. 

5 kali 4 kali 

Melaksanakan kegiatan pengelolaan arsip. 20 kali 17 kali 

Mengecek kegiatan pengeloaan arsip agar mudah dan 

cepat ditemukan bila dibutuhkan. 

20 kali 18 kali 

Mengurus surat perizinan  3 hari 5 hari 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana 

Kerja (Renja), Rencana Kerja Anggaran (RKA), dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 

5 kali 5 kali 

Sumber: Kesbangpol Balai Kota Batu 

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan bahwa capaian seluruh 

sasaran pada tahun 2018 belum terlaksana semua dan belum mencapai 

target yang telah ditetapkan. Hal ini akan menimbulkan ketidakefektifan dan 

ketidakefesienan seseorang dalam bekerja, dan lebih jauh lagi dapat 

menurukan kinerja. Menurunnya kinerja akan berdampak kurang baik bagi 

perkembangan organisasi sehingga organisasi harus dapat mengatasi 

masalah yang terjadi agar karyawan dapat meningkatkan kinerja dalam 

mencapai tujuan yang ditentukan organisasi, serta karyawan harus bisa 

bekerjasama dengan baik dalam berupaya mencapai yang di inginkan 

organisasi. Apabila ditinjau dari kerapian dalam bekerja menunjukkan 

bahwa selama ini sering terjadi permasalahan terkait dengan proses 

penyusunan berkas-berkas yang tidak sesuai kelompok fungsi masing-

masing sehingga menjadikan permasalahan ketika proses penyusunan akhir 

laporan dilakukan.  

Ketidak sesuaian berkas-berkas yang diperlukan menjadi hambatan 

dalam proses penyelesaian pekerjaan. Misalnya dalam proses penyusunan 
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laporan banyak yang mengalami kesalahan sehingga menjadikan banyak 

pekerjaan yang terbengakai. Kondisi ini menjadikan kemampuan yang 

dimiliki para pegawai tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

oleh instansi. Kondisi ini terjadi tidak hanya terjadi pada satu orang pegawai 

namun demikian terjadi pada beberapa pegawai.Kinerja karyawan yang 

tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh instansi dalam hal ini 

yaitu dalam menyusun konsep pembinaan, pengembangan, pelatihan 

karyawan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta pengawasan terhadap 

karyawan.  

Karyawan belum memiliki kemampuan dalam melaksanakan 

kegiatan pengelolaan arsip dan melakukan pengecekaan kegiatan 

pengeloaan arsip agar mudah dan cepat ditemukan bila dibutuhkan, 

sehingga menjadikan pencapaian kinerja karyawan tidak secara maksimal 

dilakukan. Berdasarkan fenomena di atas, Balai Kota Batu bagian 

Kesbangpol perlu meningkatkan kinerja karyawan agar mencapai tujuan 

organisasi dan memaksimalkan sumberdaya manusia dalam pekerjaanya 

dengan semaksimal mungkin berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan 

oleh Balai Kota Batu bagian Kesbangpol.  

Apabila dikaitkan dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai 

pada Balai Kota Batu bagian Kesbangpol menunjukkan adanya kemampuan 

pegawai yang bekerja berdasarkan spesifikasi pekerjaan yang ditetapkan 

sehingga para pegawai bekerja sesuai dengan prosedur tanpa mememiliki 

kemampuan untuk melakukan inovasi sehingga pekerjaan yang dihasilkan 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila dikaitkan dengan 
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keterampilan yang dimiliki pegawai dapat diketahui bahwa terdapat 

karyawan yang memiliki keterbatasan mengenai keterampilan terkait dengan 

penggunaan peralatan kerja, seperti komputer dimana dalam proses 

operasionalnya kurang mengusai Microsoft Exel dan Microsoft 

word.Kondisi ini menjadikan pelayanan yang diberikan pegawai kepada 

masyarakat belum sepenuhnya sesuai dengan harapan.  

Berdasarkan informasi dan interview yang dilakukan saat survey 

kepala kantor Kesbangpol kurang melakukan intensitas dalam melakuakn 

komunikasi dan berinteraksi secara langsung ke karyawan,  dan jarang 

melakukan briefing dan evaluasi karena di suatu organisasi briefing dan 

evaluasi sangat penting untuk mengetahui apa tugas yang harus dikerjakan 

dan hasil yang dicapai dalam suatu organisasi.Hal ini terindikasi rendah 

karena ketegasan kepemimpinan dalam membuat keputusan masih dapat 

dipengaruhi oleh karyawan lain dan ada beberapa masalah yang 

penangannannya kurang cakap dan tepat. Pimpinan selama ini juga 

menetapkan target kerja yang tinggi kepada pegawai sehingga pegawai 

merasakan adanya tekanan yang tinggi dan hal ini menjadi beban para 

pegawai dalam bekerja. Penetapan target kerja yang tinggi tidak diikuti 

dengan adanya upaya pimpinan untuk membangkitkan kerja pegawai 

misalnya menjaga komunikasi yang baik dengan pegawai. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis menggunakan dua konsep yang 

akan diteliti dalam penelitian ini adalah “Pengaruh Kemampuandan 

Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Pada Balai Kota Among 

Tani Bagian Kesbangpol  Kota Batu”. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah yang 

akan dibahas adalah : 

1. Bagaimana kemampuan, kepemimpinan dan kinerja karyawan Balai 

Kota Among Tani Bagian Kesbangpol  Kota Batu? 

2. Apakah kemampuan dan kepemimpinan secara parsial berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan Balai Kota Among Tani Bagian 

Kesbangpol  Kota Batu? 

3. Apakah kemampuan dan kepemimpinan secara simultan berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan Balai Kota Among Tani Bagian 

Kesbangpol  Kota Batu? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini membahas mengenai sasaran sesuai dengan 

permasalahan yang dihadapi, maka diadakannya tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan kemampuan, kepemimpinan dan kinerja 

karyawan Balai Kota Among Tani Bagian Kesbangpol  Kota Batu. 

2. Untuk menganalisis pengaruh secara parsial kemampuan dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Balai Kota Among Tani 

Bagian Kesbangpol  Kota Batu. 

3. Untuk menganalisis pengaruh secara simultan kemampuan dan 

kepemimpinan terhadap kinerja karyawan Balai Kota Among Tani 

Bagian Kesbangpol  Kota Batu 
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D. Batasan Penelitian 

Batasan penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menjadi kajian yang 

terarah, lebih fokus dan jelas sehingga masalah tidak meluas. Adapun 

batasan dalam penelitian ini adalah : 

1. Objek Penelitian  

Batasan objek dari penelitian ini ditunjukkan pada karyawan 

Kesbangpol Kota Batudengan masa kerja minimal 1 tahun karena 

diasumsikan bahwa jangka waktu minimal 1 tahun adalah waktu yang 

cukup untuk meneliti bagaimana kinerja karyawan. 

2. Variabel : 

Kepemimpinan dibatasi pada teori perilaku dalam hal ini adalah teori 

Michigan. (orientasi karyawan dan orientasi tugas) 

E. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat ganda 

baik teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

1. Bagi organisasi maupun perusahaan 

Penelitian ini diharapkan untuk mengetahui seberapa besar 

kepemimpinan  dan kemampuan berpengaruh kinerja karyawan. 

Kemudian hasilnya dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

menyusun strategi dan menyusun kebijakan pemimpin untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

2. Bagi Penelitian Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber 

pengetahuan yang dapat dipergunakan sebagai bahan penelitian 
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berikutnya dalam bidang sumber daya manusia berkaitan dengan 

kinerja karyawan, kemampuan dan kepemimpinan. 

 


