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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang  

Pegawai merupakan kekayaan utama suatu instansi, karena tanpa 

keikutsertaan pegawai, aktifitas suatu instansi tidak akan ada. Pegawai berperan 

aktif dalam menetapkan rencana, sistem, proses dan tujuan yang ingin dicapai, 

Alat-alat canggih yang ada tidak akan bermanfaat apabila tidak ada peran aktif 

dari pegawai. Mengatur pegawai sangatlah sulit dan kompleks karena pegawai 

mempunyai pikiran, perasaan, status dan keinginan yang tidak sama. 

Tercapainya tujuan suatu instansi salah satunya bergantung pada baik 

atau buruknya kinerja pegawai. Untuk itu pimpinan wajib memperhatikan, 

mengarahkan serta memotivasi untuk meningkatkan kinerja pegawai. Kinerja 

pegawai menurut Hasibuan (2012:94) adalah suatu hasil kerja yang dicapai 

seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang 

didasarkan atas kecakapan, pengalaman dan kesungguhan serta waktu. Dengan 

demikian kinerja dapat diartikan sebagai hasil kerja secara kualitas dan kuantitas 

yang dicapai dalam melaksanakan tugasnya. Kinerja merupakan suatu hasil dari 

tindakan seorang pegawai sesuai dengan pekerjaannya dan diawasi oleh orang-

orang  tertentu yaitu seorang atasan atau pimpinan dan dukungan dari instansi 

(Wibowo, 2007:7). Kinerja pegawai yang dicapai harus  sesuai dengan 

wewenang dan tanggung jawab yang diberikan oleh instansi dalam upaya 

mencapai visi, misi, dan tujuan instansi bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Dampak positif akan 

dirasakan dengan meningkatnya kinerja pegawai, oleh sebab itu pimpinan harus 
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mampu mempelajari bagaimana sikap serta perilaku pegawai dalam instansi 

untuk dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Bila pegawai memberikan hasil 

kerja yang sesuai dengan standar kriteria yang ditetapkan oleh instansi, maka 

kinerja pegawai dapat dikatakan baik. Sebaliknya bila perilaku pegawai 

memberikan hasil kerja yang kurang dengan standar atau kriteria yang 

ditetapkan instansi maka kinerja pegawai tergolong kurang baik.Untuk dapat 

survive instansi harus mempunyai pegawai yang memiliki sikap yang baik dan 

semangat kerja yang tinggi sehingga ada rasa kepuasan dan loyalitas terhadap 

instansi.  

Pemimpin yang mampu mempengaruhi bawahannya dan 

mengikutsertakan bawahan secara aktif dalam mencapai tujuan tersebut 

melalaui gaya kepemimpinan yang sesuai merupakan salah satu unsur yang 

penting. Gaya kepemimpinan yang dianggap mampu meningkatkan kinerja 

pegawai dan kepuasan pegawai adalah gaya kepemimpinan transformasional. 

Gaya transformasional digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat 

membangkitkan dan memotivasi pegawai sehingga dapat berkembang dan 

mencapai kinerja pada tingkat yang lebih tinggi. 

Komunikasi yang baik juga diperlukan dalam suatu instansi. Kinerja 

pegawai akan terwujud jika dalam suatu instansi terdapat komunikasi yang baik 

antara pegawai dengan pimpinan. Semua pegawai dan pimpinan haruslah 

berkomunikasi dengan jelas, terbuka, jujur sehingga akan tercapai komunikasi 

yang harmonis. Komunikasi internal adalah proses penyampaian pesan-pesan 

yang berlangsung antar anggota instansi, antara pimpinan dan bawahan, 

pimpinan dengan pimpinan, maupun bawahan dengan bawahan. Tujuan dari 

komunikasi internal yaitu untuk identifikasi, membangun, dan menjaga hubungan 
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timbal balik antara instansi dan pegawai, dimana kesuksesan sebuah instansi 

sangat ditentukan oleh pegawainya. 

Disiplin kerja juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Kedisiplinan 

yang ditanamkan pada pegawai akan berpengaruh kesadaran dan ketekunan 

pegawai dalam bekerja. kedisiplinan adalah kesadaran dan kesediaan seseorang 

menaati semua peraturan instansi dan norma-norma sosial yang berlaku. 

Pegawai merupakan bagian penting dalam suatu instansi. Untuk meningkatkan 

kinerjanya, pegawai dituntut agar disiplin dalam kerja karena kurangnya 

kedisiplinan kerja pegawai dapat menyulitkan instansi dalam mencapai tujuan 

instansi tersebut. 

Kepuasan kerja merupakan suatu hal yang bersifat individu. Setiap individu 

akan memiliki tingkat kepuasan kerja yang tidak sama sesuai dengan sistem nilai 

yang dianut individu tersebut. Setiap orang akan memiliki persepsi yang berbeda 

tentang makna kerja. Suatu pekerjaan akan mempunyai makna bagi seseorang 

apabila pekerjaan tersebut dapat memenuhi kebutuhannya secara maksimum 

dan memuaskan. Kepuasan kerja pegawai merupakan unsur yang penting dalam 

suatu instansi, dengan begitu pegawai akan berusaha memberikan yang erbaik 

bagi kepentingan instansi. Kepuasan kerja adalah sikap terhadap pekerjaan yang 

merupakan hasil persepsi seseorang akan sesuatu yang dirasakan dalam 

melaksanakan tugasnya. Oleh sebab itu kondisi kerja yang kondusif diharapkan 

dapat menciptakan kepuasan kerja pada diri seorang pegawai. 

Fenomena yang berkaitan dengan gaya kepemimpinan transformasional 

yang diterapkan oleh pimpinan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sudah 

cukup baik, yaitu dengan memberikan motivasi maupun penghargaan bagi 

pegawai yang berprestasi setiap bulannya. Kendala yang dihadapi adalah 
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bagaimana pimpinan secara konsisten memberikan motivasi kepada pegawai di 

tengah target penyelesaian tugas yang cukup banyak sehingga terkadang 

pimpinan harus menyesuaikan dengan kemampuan pegawai dalam 

menyelesaikan tugas yang berarti target instansi tidak tercapai dengan maksimal. 

Beberapa kendala komunikasi internal menunjukan bahwa komunikasi 

internal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sudah berjalan dengan baik 

namun belum maksimal. Hal ini dikarenakan masih ada hambatan dalam 

penyampaian suatu informasi dari pimpinan kepada pegawai, berupa banyaknya 

saluran yang harus dilalui seperti contohnya informasi dari pimpinan kepada 

pegawai masih harus melalui  kepala sub bagian dan kepala seksi serta kepala 

sub seksi, sehingga kemungkinan berubahnya informasi akan besar. Hal ini 

dapat dimaklumi sebab, setiap saluran yang ikut menyampaian informasi 

tersebut mempunyai kecenderungan untuk merubahnya sesuai dengan 

kepentingan pribadi. Padahal komunikasi yang lancar berbanding lurus dengan  

peningkatan kinerja masing-masing pegawai melalui kepuasan kerja.  

Kedisiplinan pegawai di kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sudah 

cukup baik,  hal ini terbukti dari jumlah pegawai yang mengikuti apel pagi setiap 

hari. Tetapi tidak dapat dipungkiri ada perilaku yang kurang patuh dan kurang 

tertib seperti halnya pegawai pada saat jam kerja tidak ada di kantor, banyaknya 

penggunaan waktu yang tidak produktif. Selain itu kurang taatnya pegawai 

menjalankan standar  prosedur operasional pelaksanaan pekerjaan yang telah 

ditetapkan oleh pimpinan mengakibatkan terlambatnya target sehingga banyak 

surat aduan yang masuk dan komplain atas pelayanan pertanahan. 

Kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati sudah baik, hal 

ini dibuktikan dengan prestasi yang dicapai yaitu juara ketiga penyelesaian 
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proyek Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) kategori 45.000 bidang 

tanah tahun 2017 dan juara kesatu penyerapan anggaran instansi vertikal yang 

ada di kabupaten Pati.  

Abelio Petrik dan Fransisca Andreani (2015) Analisa Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan 

Kerja sebagai Variabel Perantara di PT. Anugerah Baru Denpasar. Hasil 

penelitian gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kepuasan kerja, kepuasan kerja berpengaruh positif tetapi 

tidak signifikan terhadap kinerja karyawan dan gaya kepemimpinan 

transformasional berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil berbeda didapat dari penelitian yang dilakukan oleh Didit Setyo 

Pambudi (2016) Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional Terhadap 

Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Karyawan Sebagai Variabel mediasi 

(Studi pada Pegawai PT Telkom Indonesia Witel Jatim Selatan Malang). Gaya 

Kepemimpinan Transformasional yang baik akan secara signifikan meningkatkan 

Kinerja Pegawai  seiring dengan tingginya kepuasan kerja karyawan. 

Bastian Dwi Cahyo (2014) Pengaruh Komunikasi Internal Dan Lingkungan 

Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja (Studi Pada Karyawan 

Outsourching PT. Bank Tabungan Negara cabang Semarang). Hasil penelitian 

menyatakan komunikasi internal berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hasil 

berbeda didapatkan dari penelitian Windy J. Sumaki (2015) Pengaruh Disiplin 

Kerja, Budaya Instansi, Dan Komunikasi internal Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

PLN (Persero) wilayah Suluttenggo Manado. Hasil penelitian menyatakan 

komunikasi internal tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 
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Rio Marpaung & Tri Dinda Agustin (2013), Pengaruh Pengawasan Dan 

Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Kejaksaan Tinggi Riau menyatakan 

bahwa disiplin kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja. Hal ini 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh M. Aditya Putra 

Pratama dan Fareshti Nurdiana Dihan (2017) Pengaruh Komitmen Instansional 

Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja Sebagai 

Variabel Intervening, menyatakan bahwa adanya pengaruh disiplin kerja 

terhadap kinerja. 

Yenny Anggraeni dan T. Elisabeth Cintya Santoso (2013), Pengaruh 

Kepemimpinan Transformasional Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan Pada    

PT. POS Indonesia Cabang Sumedang menunjukkan bahwa adanya hubungan 

positif dan pengaruh yang signifikan antara kepemimpinan transformasional 

terhadap kepuasan kerja. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti ingin melakukan 

penelitian dengan judul : “ ANALISIS PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN 

TRANFORMASIONAL, KOMUNIKASI INTERNAL DAN DISIPLIN KERJA 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPUASAN KERJA PADA 

KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI ”. 

1.2. Perumusan Masalah 

Penelitian ini akan meneliti apakah gaya kepemimpinan yang 

transformasional, kominikasi internal dan disiplin kerja secara langsung akan 

meningkatkan kinerja melalui kepuasan kerja. Berdasarkan paparan ini, maka 

masalah yang mendasar dari penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut: 
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“Bagaimana Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Komunikasi 

Internal dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Melalui Kepuasan Kerja 

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati” 

Berdasarkan pertimbangan ini maka diajukan pertanyaan penelitian 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

kepuasan kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati? 

2. Bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap kepuasan kerja 

pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati? 

3. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pegawai 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati? 

4. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati? 

5. Bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati? 

6. Bagaimana pengaruh Disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati? 

7. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati? 

8. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pati? 

9. Bagaimana pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai 

melalui kepuasan kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati? 
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10. Bagaimana pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui 

kepuasan kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah diuraikan di atas, penelitian 

ini bertujuan untuk : 

1. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

kepuasan kerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

2. Menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap kepuasan kerja 

pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

3. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kepuasan kerja pegawai 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

4. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja pegawai pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

5. Menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai 

pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

6. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

7. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai pada 

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

8. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja pegawai melalui kepuasan kerja pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Pati. 

9. Menganalisis pengaruh komunikasi internal terhadap kinerja pegawai 

melalui kepuasan kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 
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10. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui 

kepuasan kerja pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pati. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat bagi kalangan akademik, penelitian ini diharapkan memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan dan wawasan mengenai gaya 

kepemimpinan transformasional, komunikasi internal, disiplin kerja, 

kinerja kerja, dan kepuasan kerja serta sebagai bahan referensi bagi 

penelitian lebih lanjut guna menyempurnakan dan memperbaiki penelitian 

ini. 

2.  Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan penting bagi        

Kantor Pertanahan Kabupaten Pati dalam mempertimbangkan berbagai 

aspek penting mengenai gaya kepemimpinan transformasional, 

komunikasi internal, dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai melalui 

kepuasan kerja. 

1.5. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini adalah Gaya kepemimpinan 

transformasional,komunikasi internal, disiplin kerja terhadap kinerja pegawai 

melalui kepuasan kerja. 

Gaya kepemimpinan tranformasional pada penelitian ini diukur dengan 7 

(tujuh) indikator. Menurut Sudarwan Danim dan Suparno (2009:62), indikator 

tersebut adalah pembaharu, memberi teladan, mendorong kinerja bawahan, 

mengharmoniskan lingkungan kerja,  memberdayakan bawahan, meningkatkan 
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kemampuan bawahan terus menerus, dan mampu menghadapi situasi yang 

rumit.       

Komunikasi internal menurut Neni Yulianita (2007:92), terdapat 9 indikator 

yaitu menginformasikan mengenai instansi, kesalahpahaman dalam 

berkomunikasi, hambatan-hambatan dalam berkomunikasi, memberikan saran 

kepada pimpinan, menyelesaikan masalah pekerjaan, hubungan kerja dengan 

atasan, menginformasikan ketidak puasan dalam bekerja, iInstruksi pimpinan 

mengenai pekerjaaan, menginformasikan kesalahan dalam pekerjaan. 

Disiplin kerja pada penelitian ini diukur dengan 4 (empat) indikator. 

Menurut Soedjono dalam penelitian Jundah Ayu Permatasari (2015) adalah 

sebagai berikut ketepatan waktu, pemanfaatan sarana, tanggung jawab yang 

tinggi, ketaatan terhadap aturan kantor. 

Kinerja pegawai pada penelitian ini diukur dengan 4 (empat) indikator. 

Keempat indikator itu menurut Sedarmayanti (2011:12) adalah sebagai berikut 

kualitas kerja, ketetapan waktu, inisiatif, dan kemampuan. 

Kepuasan kerja pada penelitian ini di ukur dengan 4 (empat) indikator. 

indikator  kepuasan kerja menurut penelitisn ysng dilakuksn oleh Lenny Hasan 

(2012) dan Prayogi Muhamad (2016)  adalah sebagai berikut kepuasan dengan 

penghasilan yang diterima, kepuasan dengan kesempatan promosi, kepuasan 

dengan rekan kerja dan mencintai pekerjaan 

 


