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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 

1.1    Latar Belakang 
 

Keberhasilan organisasi dalam pencapaian tujuan serta kemampuan 

dalam memenuhi tanggungjawab sosialnya tergantung pada tindakan dan 

perilaku anggota dalam organisasi tersebut. Apabila anggota yang ada di 

dalam organisasi tersebut mampu melaksanakan fungsinya dengan baik, akan 

berdampak pada pencapaian sasaran organisasi tersebut.  

Menyadari bahwa kinerja suatu organisasi sangat ditentukan oleh 

kondisi dan perilaku anggota yang dimiliki oleh organisasi tersebut, oleh 

karenanya anggota merupakan salah satu modal penting bagi organisasi yang 

harus ditangani dengan baik. Fenomena yang sering terjadi adalah kinerja 

organisasi yang telah demikian bagus dapat dirusak oleh anggota baik secara 

langsung maupun tidak langsung dengan berbagai perilaku negatif organisasi 

yang sulit dicegah. 

Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan organisasi dibutuhkan 

kinerja anggota yang sesuai dengan standar dan norma organisasi. Kinerja 

merupakan tindakan pelaksanaan tugas yang diselesaikan dalam kurun waktu 

tertentu. Kinerja berkaitan dengan hasil dari tindakan dan perilaku anggota 

organisasi untuk pencapaian tujuan. Kinerja anggota banyak didukung oleh 

kombinasi beban kerja, motivasi kerja, iklim organisasi yang juga 

dipengaruhi kemampuan gaya kepemimpinan para anggota organisasi. 
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Pada dasarnya, aktivitas manusia dalam suatu struktur sistem kerja 

dapat digolongkan menjadi kerja fisik (otot) dan kerja mental (otak). 

Aktivitas fisik dan mental ini menimbulkan konsekuensi munculnya beban 

kerja. Beban kerja masing-masing pegawai hendaknya merata sehingga dapat 

dihindarkan adanya satuan organisasi yang terlalu banyak aktifitasnya dan 

ada satuan organisasi yang sedikit aktifitasnya. Jika kemampuan pegawai 

lebih tinggi dari pada tuntutan pekerjaan, maka akan muncul perasaan bosan. 

Sebaliknya, jika kemampuan pegawai lebih rendah dari pada tuntutan 

pekerjaan, maka akan muncul kelelahan yang berlebihan. Oleh karena itu, 

dalam penataan sumber daya manusia perlu ditentukan jumlah beban kerja 

standart dan jumlah pegawai standar untuk masing-masing fungsi.  

Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Pati terdiri dari Kepala Dinas yang membawahi Sekretariat yang dipimpin 

oleh seorang Sekretaris yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas 

membawahi Sub bagian Umum dan kepegawaian serta Sub Bagian Program 

dan Keuangan. Selain Sekretaris juga terdapat Bidang yang dikepalai oleh 

Kepala Bidang yaitu Bidang Kepemudaan yang membawahi Seksi 

Pengembangan dan Pemberdayaan Pemuda serta Seksi Pengembangan dan 

Pemberdayaan Lembaga Kepemudaan, Bidang Keolahragaan yang 

membawahi Seksi Pembinaan Olahraga Pendidikan dan Rekreasi serta Seksi 

Pembinaan Olahraga Prestasi. Bidang Pemasaran Pariwisata membawahi 

Seksi Promosi Pariwisata dan Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif dan 
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Bidang Destinasi Pariwisata yang membawahi Seksi Pengelolaan Daya Tarik 

Wisata dan Seksi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata.  

Dalam pelaksanaan pekerjaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata Kabupaten Pati terdapat unsur – unsur yang mempengaruhi 

kinerjanya. Adapun pengaruh tersebut secara dinamis dimoderasi oleh unsur 

kepemimpinan dimana pimpinan tertinggi pada organisasi tersebut 

menerapkan gaya kepemimpinan situasional. 

Setiap pegawai yang bekerja memiliki peran dan tugas sesuai posisi 

atau jabatan mereka. Tentu saja dalam bekerja para pegawai perlu saling 

berhubungan satu sama lain untuk dapat memberikan informasi mengenai 

pekerjaan sehingga memudahkan pegawai dalam bekerja. Hubungan antar 

pegawai diwujudkan dalam bentuk komunikasi yang tidak hanya melibatkan 

komunikasi satu tingkatan, namun juga komunikasi antara atasan dan 

bawahan. Makin baik komunikasi mereka, makin baik pula kemungkinan 

kerja sama mereka. Dengan komunikasi yang terjalin dapat memberikan 

motivasi tersendiri untuk pegawai. 

Berdasarkan analisa jabatan yang telah ada, selanjutnya pada setiap 

tahun disusun Rencana Kerja Tahunan untuk dapat mengajukan anggaran 

kegiatan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.  

Setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, 

selanjutnya semua Pegawai Negeri Sipil dari mulai staf sampai dengan 

pejabat tertinggi membuat Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil dimana dalam 

pembagian kerja memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi masing – masing 
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pegawai sesuai dengan bidangnya masing-masing dan anggaran yang telah 

ditetapkan. 

Berdasarkan analisa Jabatan yang telah disusun pada Dinas 

kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, sekaligus sebagai 

pelaksana kegiatan tersebut di atas terdapat ketimpangan potensi dan beban 

kerja berdasarkan jumlah pegawai yang ada sebagai berikut : 

Tabel 1.1.1 

Data Pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 

Berdasarkan Analisa Jabatan 

Tahun 2019 

 
No Jabatan / Urusan Kebutuhan PNS Non 

PNS 

Kurang Keterangan 

1 Kepala Dinas 1 1 - - 1 Kepala Dinas 

2 Sekretariat      

 Sekretaris 1 1  - 1 Sekretaris 

 Sub Bag Umum dan 

Kepegawaian 

14 3 7 4 1 Kasubag 

1 Pengelola Barang Milik 

Negara 

1 Pengelola Kepegawaian 

1 Pengelola Sarpras Rumah 

Tangga Dinas 

1 Pengadministrasi Teknis 

Pemeriksaan dan Perwatan 

kendaraan Bermotor 

1 Pengadministrasi Umum 

4 Pramu Kebersihan 

4 Keamanan 

 Sub Bag Keuangan 

dan Program 

7 5 2 - 1 Kasubag 

1 Bendahara 

1 Penyusun Program 

Anggaran dan Pelaporan 

1 Pengolah data Laporan 

Keuangan 

1 Verifikasi Data Laporan 

Keuangan 

1 Pengadministrasi 

Keuangan 

1 Pengadministrasi 

Perencanaan dan Program 

3 Bidang Kepemudaan      

 Kepala Bidang 1 1 - - 1 Kepala Bidang 

 Seksi Pengembangan 

dan Pemberdayaan 

Pemuda 

4 2 1 1 1 Kepala Seksi 

1 Analis Kepemudaan 

1 Penyuluh Kepemudaan 

1 Pengadministrasi Umum 
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 Seksi Pengembangan 

dan Pemberdayaan 

Lembaga 

Kepemudaan 

3 2 0 1 1 Kepala Seksi 

1 Analis Kepemudaan 

1 Pengadminintrasi Umum 

4 Bidang Keolahragaan      

 Kepala Bidang 1 1 - - 1 Kepala Bidang 

 Seksi Pembinaan 

Olahraga Pendidikan 

dan Rekreasi 

15 2 2 11 1 Kepala Seksi 

2 Analis Keolahragaan 

11 Penyuluh Olahraga 

1 Pengadministrasi Umum 

 Seksi Pembinaan 

Olahraga Prestasi 

27 2 4 21 1 Kepala Seksi 

2 Analis Olahraga 

11 Pengawas Olahraga 

11 Penyuluh Olahraga 

1 Pelatih Atlet Difable 

1 Pengadmistrasi Umum 

5 Bidang Pemasaran 

Pariwisata 

     

 Kepala Bidang 1 1 - - 1 Kepala Bidang 

 Seksi Promosi 

Pariwisata 

10 4 3 3 1 Kepala Seksi 

1 Analis Pariwisata 

3 Pengelola Usaha 

Pemasaran dan Promosi 

Pariwisata 

4 Pengelola Promosi dan 

Informasi Wisata 

1 Pengadministrasi Umum 

 Seksi Pengembangan 

Ekonomi Kreatif 

5 3 - 2 1 Kepala Seksi 

1 Analis Investasi dan 

pemodalan Usaha 

1 Analis Pariwisata 

1 Analis Pengelolaan Sarana 

Pariwisata 

1 Pengadministrasi Umum 

6 Bidang 

Pengembangan 

Destinasi Pariwisata 

     

 Kepala Bidang 1 1 - - 1 Kepala Bidang 

 Seksi Pengelolaan 

Daya Tarik Wisata 

23 4 2 17 1 Kepala Seksi 

1 Analis Obyek Wisata 

5 Pengelola Usaha 

Kepariwisataan 

10 Juru Pungut Retribusi 

5 Pemandu Wisata 

1 Pengadministrasi Umum  

 Seksi Pengembangan 

Sumber Daya 

Pariwisata 

6 2 1 3 1 Kepala Seksi 

1 Pemeriksa Kepariwisataan 

1 Pengawas Perhotelan 

1 Penyuluh Pariwisata 

2 Pengadministrasi Izin 

Usaha Pariwisata 

JUMLAH TOTAL 120 35 22 63  
 

Sumber : Data Kepegawaian Dinporapar Kabupaten Pati Januari 2019 
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Berdasarkan data tersebut di atas, terdapat kekurangan pegawai yang 

cukup besar yang berujung pada perangkapan pekerjaan yang menambah 

beban kerja pada pegawai Dinporapar Kabupaten Pati. 

Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, motivasi kerja pegawai akan 

berpengaruh terhadap kinerja yang dapat dicapai murni hanya timbul dari 

dalam diri seorang karyawan (motivasi internal) ataukah motivasi yang 

berasal dari luar karyawan yang bersangkutan (motivasi ekternal). 

Setiap organisasi tentu ingin mencapai tujuan. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, peranan manusia yang terlibat di dalamnya sangat penting. Untuk 

menggerakkan manusia agar sesuai dengan yang dikehendaki organisasi, 

maka haruslah dipahami motivasi manusia yang bekerja di organisasi 

tersebut, karena motivasi inilah yang menentukan perilaku orang – orang 

untuk bekerja, atau dengan kata lain perilaku merupakan cerminan yang 

paling sederhana dari motivasi.  

Perusahaan harus mencari cara untuk mendorong para karyawannya 

untuk mempunyai kemauan dalam bekerja dan cara yang dapat dilakukan 

adalah dengan memotivasi para karyawannya.  

Motivasi yang ada pada Pegawai Dinporapar Kabupaten Pati terdapat 

beberapa permasalahan, salah satu permasalahan yang ada adalah usia dari 

pegawai yang ada sudah banyak yang memasuki usia pensiun. Faktor usia 

menjadi salah satu indikator mulai berkurangnya motivasi pegawai, 

walaupun tetap ada pegawai dengan usia yang sudah lebih dari 50 tahun 

tetap mempunyai motivasi yang baik dalam bekerja. 
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Tabel 1.1.2 

Data Pegawai di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 

Berdasarkan Usia 

Tahun 2019 

 
No Rentang Usia PNS Non 

PNS 

Keterangan 

1 20 – 30 Tahun  15  

2 31 – 40 Tahun 5 7  

3 41 – 50 Tahun 12   

4 51 – 60 Tahun 18   

Jumlah 35 22  

Sumber : Data kepegawaian Dinporapar Kab. Pati Januari 2019 

Setiap pegawai yang telah ditugaskan, mempunyai motivasi untuk 

dapat bekerja sesuai dengan bidang masing – masing, namun suatu ketika 

bidang lain membutuhkan bantuan untuk pelaksanaan kegiatan maka banyak 

pula yang turut membantu apabila pegawai tersebut tidak dalam mengerjakan 

pekerjaan pada bidangnya sendiri. 

Dari penelusuran awal peneliti terdapat beberapa permasalahan yang 

berkenaan dengan motivasi pegawai yang ada pada Dinas Kepemudaan 

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, sebagai berikut : 

Tabel 1.1.3 

Permasalahan yang Berkenaan dengan Motivasi Pegawai 

pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati 

No Permasalahan Persentase 

1 Kecilnya Penghargaan dari Pemerintah 22,00% 

2 Kurangnya rasa memiliki institusi 17,00 % 

3 Kurangnya kemampuan pegawai 15,00% 

4 Kurangnya pemahaman tentang Tupoksi 20,00% 

5 Kurangya kesadaran untuk berprestasi dalam 

pekerjaan 

19,00% 

Sumber : Dinporapar Kab. Pati (2018) 

 

Iklim organisasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi Kinerja 

Pegawai. Organisasi harus mempertimbangkan iklim organisasi dan 

kepuasan kerja pegawai karena dengan baiknya iklim dalam organisasi dan 
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terpenuhnya kepuasan kerja, maka dapat meningkatkan efektivitas kinerja 

pegawai dalam organisasi. 

Dari penelusuran peneliti, terdapat beberapa permasalahan yang 

berkenaan dengan Iklim Organisasi yang ada di Dinas Kepemudaan 

Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati, sebagai berikut : 

Tabel 1.1.4 

Permasalahan yang Berkenaan dengan Iklim Organisasi 

pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati 

No Permasalahan Persentase 

1 Tidak adanya otonomi dan fleksibilitas 15,00% 

2 Diantara pegawai tidak memiliki kepercayaan 

satu sama lain 

19,00 % 

3 Kurangnya rasa simpatik antara sesama pegawai 20,00% 

4 Kurangnya rasa  kejujuran diantara pegawai dalam 

bekerja 

15,00% 

5 Pegawai tidak memahami kejelasan tujuan 

dan pekerjaan 

20,50% 

Sumber : Dinpopapar Kab. Pati (2018) 

 

Permasalahan tersebut di atas, dapat diminimalisir dengan figur 

kepemimpinan yang baik. Suatu organisasi membutuhkan figur pemimpin 

yang memiliki kepribadian yang baik, yang mempunyai kemampuan 

mempengaruhi perilaku anggotanya atau pegawainya. Jadi seorang 

pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang 

pemimpin apabila ia dapat mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan 

bawahannya ke arah pencapaian tujuan organisasi ke arah tujuan hidup 

manusia . 

Pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati 

gaya kepemimpinan yang diterapkan adalah gaya kepemimpinan situasional 
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dimana seorang pemimpin selalu memperhatikan perkembangan situasi 

kedinasan dalam mengelola pegawai yang ada. 

Pimpinan sering melakukan pembinaan terhadap pegawai agar dapat 

meningkatkan kinerja dan menimbulkan kepuasan kerja yang tinggi. Hal ini 

dilakukan karena pemimpin ingin menunjukkan kepemimpinan yang baik. 

Para pegawai akan berkesempatan untuk mempelajari perilaku yang tepat 

untuk berhadapan dengan pekerjaan mereka dengan mencontoh pimpinan 

dalam berperilaku.  

Dalam suatu organisasi terdapat orang yang mempunyai kemampuan 

untuk mempengaruhi, mengarahkan, membimbing dan juga sebagian orang 

yang mempunyai kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang lain agar 

mengikuti apa yang menjadi kehendak dari pada atasan atau pimpinan 

mereka. Karena itu kepemimpinan dapat dipahami sebagai kemampuan 

mempengaruhi bawahan agar terbentuk kerjasama didalam kelompok untuk 

mencapai tujuan organisasi. Apabila orang-orang yang menjadi pengikut atau 

bawahan dapat dipengaruhi oleh kekuatan kepemimpinan yang dimiliki oleh 

atasan maka mereka akan mau mengikuti kehendak pimpinannya dengan 

sadar, rela, dan sepenuh hati. 

Pengelolaan SDM dalam organisasi melibatkan pegawai, pimpinan, 

maupun peraturan organisasi itu sendiri. Organisasi perlu memperhatikan 

hubungan anatara pimpinan dengan pegawai maupun pegawai dengan rekan 

kerjanya agar terciptanya kualitas kinerja yang baik.  
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Penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Beban Kerja, Motivasi Kerja 

Dan Iklim Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Variabel 

Moderating Kepemimpinan Situasional secara keseluruhan variable yang 

digunakan sangat susah untuk ditemui, oleh karenanya akan dicoba untuk 

mencari penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan 

dengan variable yang secara parsial yang berhubungan dengan penelitian 

yang akan dilakukan tersebut. 

Penelitian Oleh Nurmardiyah Pulungan (2017) dalam Thesisnya 

Pengaruh Beban kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja 

Pemeriksa BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung, menghasilkan bahwa 

Beban Kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemeriksa.  

Yudha Adityawarman (2015) dengan penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Beban Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT. Bank Rakyat 

Indonesia (persero) Tbk Cabang Krekot menyatakan bahwa Beban kerja 

berpengaruh positif dan signifikan secara langsung terhadap kinerja 

karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk Cabang Krekot.  

Farika Chandrasari (2017) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Iklim Organisasi, Motivasi dan Kedisiplinan Yang Diperkuat Oleh 

Skills Terhadap Kinerja Karyawan LPPKS Indonesia menyatakan bahwa 

motivasi yang mempunyai pengaruh kecil dalam meningkatkan kinerja, 

motivasipun tidak terlalu berpengaruh secara simultan dengan iklim 

organisasi terhadap kinerja karyawan. 
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Fian Ardiaz, Achmad Sudiro dan Noermijati (2017) dalam pengaruh 

motivasi kerja dan gaya kepemimpinan transformasional terhadap kinerja 

karyawan dimediasi kepuasan kerja pada PT Bank Rakyat Indonesia Kanca 

Malang Marthadinata. Hasil penelitian ini adalah Motivasi kerja berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Penelitian oleh Dewi Gathmyr (2017) dalam penelitiannya yang 

berjudul Pengaruh Iklim Organisasi Dan Komitmen Profesi Terhadap 

Kinerja Perwira Penerbang TNI Angkatan Udara Di Skadron Udara 31 

Halim Perdanakusuma Jakarta menghasilkan bahwa iklim organisasi tidak 

berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja penerbang.  

Penelitian oleh Ida Farida (2015) dalam penelitiannya yang berjudul 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Situasional Dan Iklim Organisasi Terhadap 

Kinerja Pegawai Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

menghasilkan bahwa Iklim organisasi berpengaruh besar terhadap kinerja 

pegawai pada sekretariat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.  

Dalam penelitian ini beban kerja, motivasi kerja dan iklim organisasi 

adalah unsur yang mempengaruhi kinerja pada Dinas Kepemudaan Olahraga 

dan Pariwisata Kabupaten Pati. Ketiga unsur tersebut akan dilihat 

signifikansinya dengan dimoderasi oleh gaya kepemimpinan situasional.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang harus diteliti 

mengenai Pengaruh Beban Kerja, Motivasi Kerja Dan Iklim Organisasi 

Terhadap Kinerja Pegawai Dengan Variabel Moderating Kepemimpinan 

Situasional Di Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Tingginya Beban kerja merupakan masalah satu masalah yang ada 

karena banyaknya tugas pokok dan fungsi tidak sebanding dengan jumlah 

pegawai yang ada pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata. 

Kurangnya motivasi kerja juga merupakan masalah karena Kecilnya 

Penghargaan dari Pemerintah,  Kurangnya rasa memiliki institusi,  Kurangnya 

kemampuan pegawai, Kurangnya pemahaman tentang Tupoksi,  dan Kurangya 

kesadaran untuk berprestasi dalam pekerjaan menyebabkan menurunnya 

motivasi kerja pegawai. Iklim Organisasi juga yang ditunjukkan dengan 

Tidak adanya otonomi dan fleksibilitas, Diantara pegawai tidak memiliki 

kepercayaan satu sama lain, Kurangnya rasa simpatik antara sesama pegawai, 

Kurangnya rasa  kejujuran diantara pegawai dalam bekerja, dan Pegawai tidak 

memahami kejelasan tujuan dan pekerjaan merupakan permasalahan lain 

rendahnya kinerja pegawai. Dengan memberikan pengaruh gaya 

kepemimpinan situasional diharapkan beratnya beban kerja, kurangnya 

motivasi kerja dan kurangnya iklim organisasi dapat diminimalisir sehingga 

mampu meningkatkan kinerja pegawai. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan sebagai berikut : 

1.   Bagaimana pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati ? 

2.   Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati ? 
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3.   Bagaimana pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai di Dinas 

Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati ? 

4.   Bagaimana pengaruh beban kerja, motivasi kerja dan iklim organisasi 

terhadap kinerja pegawai dengan variabel moderating kepemimpinan 

situasional di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Pati ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1.  Untuk mengetahui pengaruh beban kerja terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. 

2.   Untuk  mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di 

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. 

3.    Untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi terhadap kinerja pegawai 

di Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati. 

4.   Untuk mengetahui pengaruh beban kerja, motivasi kerja dan iklim 

organisasi terhadap kinerja pegawai dengan variabel moderating 

kepemimpinan situasional di Dinas Kepemudaan Olahraga dan 

Pariwisata Kabupaten Pati. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1)   Manfaat Teoritis 

a)  Dapat memberikan wawasan yang lebih luas kepada mahasiswa 

tentang bagaimana penerapan ilmu manajemen di perusahaan. 
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b)   Dapat memberikan variasi sesuai dengan bidang ilmu manajemen 

khususnya manajemen perkantoran. 

2)   Manfaat praktis bagi manajemen kantor yaitu tereformulasikannya 

penerapan Beban Kerja, Motivasi Kerja Dan Iklim Organisasi agar dapat 

berpengaruh secara signifikan terhadap Kinerja Pegawai Dengan 

Variabel Moderating Kepemimpinan Situasional Di Dinas Kepemudaan 

Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Pati. 


