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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Manajemen sumber daya manusia sebagai isue penting dalam organisasi 

terutama dalam persaingan global di era industri saat ini. Kualitas sumber daya 

manusia menjadi tema utama untuk perkembangan organisasi. Sumber daya 

manusia dalam sebuah organisasi menjadi aset berharga jika dikelola dengan baik 

baik. Pegawai ini menjadi aktor penting dalam perkembangan organisasi. 

Pengelolaan pegawai ini untuk membentuk kinerja yang optimal baik untuk ranah 

individu dan organisasi (Robbins, 2015:43). Mangkunegara (2016:85) dalam 

bukunya mengungkapkan bahwa kinerja pegawai menjadi fokus utama untuk 

perkembangan organisasi. Kinerja pegawai dapat lebih meningkat jika dilakukan 

kepemimpinan yang efektif, yaitu kepemimpinan yang memberikan teladan bagi 

pegawai, serta memberikan motivasi untuk bekerja lebih efektif. Kepemimpinan 

memberikan kontribusi yang positif untuk meningkatkan kinerja pegawai.  

 Penelitian terdahulu yang dilakukan Setyorini (2017) membuktikan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja. Kusumawati 

(2016) dalam penelitianya juga mendapatkan bahwa kepemimpinan mempgnaruhi 

kinerja pegawai. Arifin et al (2018) dalam penelitianya mendapatkan kesimpulan 

kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. 

Dalam organisasi sebuah kepemimpinan mempunyai peranan penting karena 

pimpinan sebagai orang yang berfungsi untuk merencanakan, menggerakkan dan 
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mengarahkan dan supervisi terhadap kinerja organisasi dalam mencapai tujuan. 

Pemimpin harus mempunyai kemampuan mempengaruhi pegawai, untuk 

mencapai peningkatan kinerja. Pimpinan yang tidak efektif dapat menyebabkan 

kinerja yang menurun. Penelitian Anuraga (2017) membuktikan bahwa 

kepemimpinan berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini 

disebabkan kepemimpinan tidak memihak dalam peningkatan kinerja pegawai 

sehingga kepemimpinan kurang efektif.  

Kinerja pegawai juga dipengaruhi lingkungan kerja, sebagaimana penelitian 

Lukiyana (2016) yang mendapatkan kesimpulan bahwa lingkungan kerja 

mempengaruhi kinerja. Penelitian Widyadara (2018) juga mendapatkan 

kesimpulan bahwa lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja. Kusumawati 

(2016) juga mendapatkan hasil lingkungan kerja yang baik akan semakin 

meningkatkan kinerja. Aryono (2017) juga mendaptkan kesimpulan lingkungan 

kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. Lingkungan kerja yang sesuai 

dapat mendukung pelaksanaan kerja pegawai akan menumbuhkan semangat 

bekerja dan meningkatkan kinerja pegawai yang lebih baik. Lingkungan kerja 

yang tidak sesuai dapat membentuk ketidaknyamanan pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya. Hal ini berbeda dengan penelitian Aprilia (2018) yang 

membuktikan bahwa variabel lingkungan kerja (X1) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai (Y).  

Faktor lain penunjang dari kinerja di suatu organisasi selain lingkungan 

kerja yang kondusif adalah disiplin kerja yang baik pula. Kedisiplinan yang 

dimiliki, baik manajemen/pimpinan maupun pegawai dalam sebuah organisasi 
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sejak berdiri hingga sekarang dapat mewujudkan keunggulan organisasi dalam 

kompetitif.Kedisiplinan yang ditanamkan pegawai akan sangat mempengaruhi 

kesungguhan pegawai dalam bekerja. Perlu upaya pemimpin untuk membuat 

pegawai bekerja secara disiplin dan pemimpin tersebut juga dapat menunjukkan 

cara yang paling baik dan membantu pegawai bertindak disiplin dalam 

menyelesaikan tugas/pekerjaan sehari-harinya. Penelitian Sari (2016) dan Arifin et 

al(2018) membuktikan bahwa disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja. 

Masalah disiplin yang umum ditimbulkan oleh para pegawai bermasalah antara 

lain absensi, bolos, defisiensi produktivitas, alkoholimisme dan ketidakpatuhan. 

Disiplin yang tidak tertanam secara baik akan berdampak pada penurunan kinerja. 

Rakasiwi (2019) dalam penelitianya mendapatkan hasil yang berbeda, yaitu 

disiplin kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja pegawai.  

Fenomena kinerja para pegawai di lingkungan Dinas Pemberdayan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembangmasih belum sesuai dengan target 

secara optimal. Hasil rekapitulasi penilaian kinerja dapat dijelaskan sebagaimana 

tabel dibawah ini; 

Tabel 1.1 

Rekapitulasi Rata-Rata Kinerja Pegawai Tahun 2018-2019 

 

Perilaku 
Rata-Rata Kinerja Pegawai 

2018 2019 

Pelayanan  82 81 

Integrity 78 79 

Commitment 81 83 

Dicipline 82 82 

Kerjasama 79 80 

Kepemimpinan 83 82 

 

Sumber : Rata-Rata Penilaian Kinerja Pegawai Dinas Pemberdayan Masyarakat 

dan Desa Kabupaten Rembang Tahun 2018 dan 2019. 
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Berdasarkan tabel tersebut didapatkan bahwa kinerja pegawai pada 

orientasi pelayanan 81%, integritas 79%, komitmen 83%, disiplin 82%, kerjasama 

80% dan kepemimpinan 82%. Hasil ini masih dibawah standar (>90% sangat 

baik), selain itu hasil rekapitulasi tingkat absensi pegawai juga kurang. Pegawai 

hadir lewat dari waktu, bolos dan tidak hadir ketika rapat bulanan. Hasil 

rekapitulasi absensi pegawai didapatkan absensi masuk kerja (80%), absensi 

pulang (70%), ijin tanpa keterangan (2%) serta kinerja dalam penyelesaian tugas 

masih belum tepat waktu. Keadaan ini menunjukkan kinerja pegawai yang belum 

sesuai harapan. 

Kinerja sebagai ukuran dari pencapain tujuan organissi. Hasil penelitian 

sebelumnya dijelaskan bahwa faktor kinerja pegawai ditentukan dari 

kepemimpinan, lingkungan kerja dan disiplin kerja (Hasibuan, 2016:43). 

Berdasarkan research gap tentang hasil penelitian yang berbeda dari penelitian 

sebelumnya serta dan adanya fenomena di lapangan, maka penelitian ini berusaha 

menganalisis pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerjaterhadap kinerja 

pegawai dengan disiplin kerja sebagai variabel intervening.  

 

1.2. Rumusan Masalah 

Pemimpin harus mampu melakukanperubahan didalam organisasi yang 

dipimpin untuk mendapatkan kinerja yanglebih baik dan memberikan kepuasan 

kerja. Kunci utama dalam perbaikan kinerja adalah melalui pembentukan 

kedisiplinan. Pemimpin harus mampu memberikan motivasi dalam meningkatkan 

kedisiplinan. Selain kepemimpinan yang efektif, pengelolaan lingkungan juga 
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berperan penting dalam meningkatkan disiplin kerja dan kinerja. Tujuan dari 

pembinaan disiplin kerja adalah agar pegawai dapat menempati segala peraturan 

dan kebijakan ketenagakerjaan, dapat melaksanakan pekerjaan dengan baik, 

menggunakan dan memelihara prasarana dan sarana barang dan jasa perusahaan 

dengan baik, bertindak dan berperilaku sesuai dengan norma yang berlaku dan 

tenaga kerja mampu memperoleh tingkat produktivitas yang tinggi. Berdasarkan 

pada latar belakang permasalahan di atas, dapat dikemukakan perumusan masalah 

sebagai berikut:  

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap disiplin kerja pada pegawai 

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang? 

2. Bagaimana pengaruhlingkungan kerja terhadap disiplin kerja pada pegawai 

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang? 

3. Bagaimana pengaruhdisiplin kerja terhadap kinerja pada pegawai lingkungan 

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang? 

4. Bagaimana pengaruhkepemimpinan terhadap kinerja pada pegawai 

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang? 

5. Bagaimana pengaruhlingkungan kerja terhadap kinerja pada pegawai 

lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan yang ingin dicapai dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut:  
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1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap peningkatan disiplin kerja 

pada pegawai lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Rembang. 

2. Menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap peningkatan disiplin 

kerjapada pegawai lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 

Kabupaten Rembang. 

3. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap peningkatan kinerja pada 

pegawai lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Rembang. 

4. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap peningkatan kinerja pada 

pegawai lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Rembang. 

5. Menganalisis pengaruh lingkungankerja terhadap peningkatan kinerja pada 

pegawai lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten 

Rembang. 

 

1.4. Ruang Lingkup 

1.4.1 Waktu 

Waktu penelitian adalah bulan Maret 2020 sampai dengan selesai, 

yaitu sampai pengisian kuesioner selesai sehingga mendapatkan hasil 

penelitian sesuai dengan yang diharapkan. 
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1.4.2 Tempat 

Penelitian ini dilakukan di lingkungan Dinas Pemberdayaan 

Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang, yang di harapkan mampu 

memberikan kontribusi yang positif untuk instansi tersebut. 

1.4.3 Materi 

Materi yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan materi 

pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai 

dengan kedisiplinan sebagai variabel intervening. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

Secara teoritis menunjukkan bukti empiris tentang pengaruh 

kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai dengan 

kedisiplinan sebagai variabel intervening.  

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Hasil penelitian ini menjadi masukan untuk para pegawai di sebuah 

organisasi tentang upaya meningkatkan kinerja.  

2. Hasil penelitian ini menjadi masukan kepada kepala Dinas 

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang tentang 

langkah meningkatkan kinerja pegawai dengan cara melakukan evaluasi 

kepemimpinan, dan lingkungan serta kedisiplinan. 

 


