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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang  Masalah 

Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi 

maupun perusahaan. Agar aktivitas manajemen berjalan dengan baik, 

perusahaan harus memiliki karyawan yang berpengetahuan dan 

berketrampilan tinggi serta usaha untuk mengelola perusahaan seoptimal 

mungkin sehingga kinerja karyawan meningkat (Nuraini & Siswanta, 2013). 

Kinerja karyawan merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan yang dinilai 

dari segi kualitas maupun kuantitas berdasarkan standar kinerja yang 

ditentukan oleh pihak organisasi. Kineja yang baik adalah kinerja yang 

optimal, yaitu kinerja yang sesuai standar organisasi dan mendukung 

tercapainya tujuan organisasi. Organisasi yang baik adalah organisasi yang 

berusaha meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya, karena hal 

tersebut merupakan faktor kunci untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Kinerja bisa mempengaruhi berlangsungnya kegiatan suatu organisasi 

perusahaan, semakin baik kinerja yang ditunjukkan oleh para karyawan akan 

sangat membantu dalam perkembangan organisasi atau perusahaan tersebut. 

Kinerja pegawai merupakan salah satu faktor yang memegang peranan 

penting dalam mencapai tujuan perusahaan maupun tujuan individu. 

Perusahaan akan sulit mencapai tujuannya jika para pegawai di perusahaan 

tersebut tidak memiliki kinerja yang baik. Kinerja merupakan perilaku yang 

nyata yang ditampilkan setiap orang sebagai prestasi kerja yang dihasilkan 

oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan. Kinerja merupakan 

hasil kerja yang telah dicapai seseorang sesuai dengan tugas dan perannya 

sesuai dengan tujuan organisasi yang dihubungkan dengan standar kinerja 

tertentu dari perusahaan dimana individu tersebut bekerja. Oleh sebab itu 

keberhasilan dan kinerja seseorang dalam suatu bidang pekerjaan banyak 

ditentukan oleh motivasi dan komitmennya terhadap bidang yang ditekuni 

(Wardhana dkk, 2016) 
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Motivasi memiliki hubungan yang erat dengan sikap dan perilaku 

yang dimiliki oleh seseorang. Sikap yang ada pada setiap individu 

berinteraksi dengan nilai-nilai, emosi, peran, struktur sosial dan peristiwa-

peristiwa baru, yang bersama-sama emosi dapat dipengaruhi dan diubah oleh 

perilaku. Perubahan sikap ini dimungkinkan karena pikiran manusia adalah 

suatu kekuatan kompleks yang dapat mengadaptasi, mempelajari, dan 

memproses setiap informasi dan perubahan baru yang diterimanya. Motivasi 

itu sendiri dapat diartikan sebagai keadaan dalam diri pribadi seseorang 

sehingga orang tersebut terdorong untuk melakukan suatu kegiatan atau 

aktivitas. Oleh karenanya, motivasi mempunyai sifat yang tidak akan lepas 

dari sifat manusia itu sendiri, dimana manusia secara individual mempunyai 

kualitas eksistensi diri yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. 

Tiap-tiap individu mempunyai latar belakang dan sikap yang berbeda 

terhadap rangsangan yang ada, sehingga motivasi yang muncul pada tiap-tiap 

individu pun berbeda-beda. Beberapa cara dapat digunakan para pemimpin 

untuk memberikan motivasi positif terhadap bawahannya, seperti 

penghargaan terhadap pekerjaan yang dilakukan, penghargaan khusus secara 

pribadi, kompetisi, partisipasi, kebanggaan atau kepuasan dan materi (Riyadi, 

2012) 

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal merupakan salah satu unit usaha 

yang telah berusaha menerapkan manajemen sumber daya manusia dengan 

sebaik–baiknya, Karyawan yang bertugas di lingkungan Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tegal dituntut untuk dapat menunjukkan kinerja yang baik. Untuk 

meningkatkan kinerja yang baik, dapat dilakukan dengan meningkatkan 

disiplin kerja, mendukung serta memberikan motivasi kepada karyawan 

sehingga mereka bekerja lebih giat dan bergairah kerja dalam menjalankan 

tugas-tugasnya dengan baik. 

Penerapan disiplin bagi karyawan diharapkan dapat meningkatkan 

kinerja karyawan. Disamping itu perlu didukung lingkungan kerja yang baik 

yaitu lingkungan kerja yang dapat menunjang kelancaran, keamanan, dan 

kenyamanan dalam bekerja dan adanya fasilitas-fasilitas yang memadai 



3 

 

 

sehingga pegawai merasa aman, tenang dan senang dalam menjalankan tugas-

tugas yang dibebankan dan menjadi tanggung jawabnya. Oleh karena itu, 

pimpinan dituntut dapat memberikan motivasi kepada seluruh karyawan di 

dalam menjalankan tugasnya.  

Beberapa kelemahan yang ada pada Dinas Perhubungan Kabupaten 

Tegal saat ini adalah masih banyak pegawai yang kurang disiplin kerja. Yang 

dapat menyebabkan karyawan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 

masih ada yang masuk kerja lebih dari jam absensi yang telah ditentukan oleh 

instansi dan ada pula yang pulang sebelum jam dinas tanpa pemberitahuan 

yang jelas. Dalam hal ini jam kerja yang telah ditentukan oleh dinas 

perhubungan kabupaten tegal yaitu pukul 07.30 sampai 15.00 untuk hari 

senin sampai kamis dan pukul 07.30 sampai 11.00 pada hari jumat. 

Berdasarkan rekapitulasi absensi pada bulan maret 2019 masih ada beberapa 

pegawai yang terlambat apel setiap paginya, (sumber data: absensi dinas 

perhubungan kabupaten tegal, 2019). 

Tentunya itu menjadi suatu masalah yang harus dipecahkan atau 

diselesaikan. Selain itu, Para karyawan kadang-kadang ada yang pulang lebih 

awal dari jam kerja yang telah ditentukan, ada pula yang pulang lebih lambat 

dari jam kerja yang telah ditentukan. Pengelolaan sumber daya manusia yang 

seperti ini dapat dikatakan kurang baik, karena terjadi ketidakadilan dalam 

masalah jam kerja. Akan tetapi karyawan yang pulang lebih lambat dari jam 

kerja yang telah ditentukan justru merasa senang dibandingkan pulang lebih 

awal. Dan yang pulang lebih awal itu biasanya sering mengalihkan perhatian 

agar bisa pulang lebih awal, dan itu merupakan kebisaan buruk yang harus 

ditindak lanjuti oleh atasan. Hal ini disebabkan karena kurangnya 

kedisiplinan pegawai dan kurang tegasnya pemimpin Dinas Perhubungan 

Kabupaten Tegal. Akan tetapi ada sebagian karyawan yang mengatakan 

bahwa lingkungan kerja kurang mendukung terutama kurangnya fasilitas 

kerja. 

Kepemimpinan yang baik merupakan salah satu syarat utama dalam 

menunjang kelancaran proses berjalannya suatu kehidupan didalam 
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organisasi. Bagaimana tidak, manusia merupakan suatu makhluk yang aneh, 

yang sulit sekali dimengerti bahkan oleh manusia itu sendiri. Oleh karena itu 

barang siapa yang mampu mengatur manusia untuk melakukan suatu 

pekerjaan, maka dia termasuk salah satu manusia yang memiliki ciri-ciri 

kepemimpinan yang berhasil. Model kepemimpinan yang dia gunakan dalam 

mengatur orang lain dapat kita pelajari dan terapkan apabila mengalami 

kondisi yang serupa. Model kepemimpinan dalam suatu keadaan tidak dapat 

diterapkan dengan begitu saja  pada keadaan lain yang membutuhkan 

pemecahan di dalam masalah kepemimpinan. Hal ini perlu diteliti dengan 

lebih jauh sehingga dapat diterapkan model kepemimpinan yang dibutuhkan. 

Gaya kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan oleh 

seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang 

lain. Gaya kepemimpinan cocok apabila tujuan perusahaan telah 

dikomunikasikan dan bawahan telah menerimanya. Seorang pemimpin harus 

menerapkan gaya kepemimpinan untuk mengelola bawahannya, karena 

seorang pemimpin akan sangat mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam 

mencapai tujuannya. Perusahaan menggunakan penghargaan atau hadiah dan 

ketertiban sebagai alat untuk memotivasi karyawan. Pemimpin mendengar 

ide-ide dari para bawahan sebelum mengambil keputusan. Gaya 

kepemimpinan yang tepat akan menimbulkan motivasi seseorang untuk 

berprestasi. Sukses tidaknya karyawan dalam prestasi kerja dapat dipengaruhi 

oleh gaya kepemimpinan atasannya. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap 

kinerja, menyatakan bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan (Nuraini & Siswanta, 2013). 

Motivasi kerja merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan oleh 

seorang pegawai, semakin tinggi motivasi kerja pegawai maka akan 

meningkatnya kinerja yang akan diberikan oleh pegawai tersebut kepada 

instansi tempat dimana mereka bekerja. Motivasi mempunyai kekuatan 

kecenderungan seseorang/individu untuk melibatkan diri dalam kegiatan yang 

mengarah kepada sasaran dalam pekerjaan sebagai kepuasan, tetapi lebih 
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lanjut merupakan perasaan senang atau rela bekerja untuk mencapai tujuan 

pekerjaan (Wardhana, 2016). 

Motivasi serta disiplin kerja dan kepemimpinan yang ada pada 

karyawan Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal tentunya banyak sekali dan 

berbeda satu dengan yang lainnya. Apakah kepemimpinan, motivasi dan 

disiplin kerja ini akan mampu mendukung atau meningkatkan prestasi kerja 

karyawan yang optimal pada Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. 

Menghadapi kondisi yang demikian, penulis tertarik untuk meneliti Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tegal dengan mengambil judul: “Analisis 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan, Motivasi, dan Disiplin Kerja Terhadap 

Kinerja Karyawan  Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Karyawan yang bekerja pada Dinas Perhubungan dalam 

melaksanakan pekerjaan sehari–harinya tidak tampak memiliki sesuatu yang 

menonjol apabila karyawan satu dibandingkan dengan karyawan yang lain. 

Akan tetapi sebagian karyawan Dinas Perhubungan  ada yang sering pulang 

terlambat dan ada sebagian yang ingin pulang lebih awal dari jam kerja yang 

telah ditetapkan.  Kondisi yang demikian ternyata menarik perhatian peneliti 

sehingga memberikan perumusan masalah sebagai berikut : 

1. Apakah Gaya Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja   karyawan 

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal? 

2. Apakah Motivasi berpengaruh terhadap kinerja  karyawan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tegal? 

3. Apakah Disiplin Kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tegal? 

 

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan yang dilakukan oleh penulis 

pada  penelitian ini adalah : 
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1. Menganalisis pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap kinerja karyawan 

Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal. 

2. Menganalisis pengaruh Motivasi terhadap kinerja karyawan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tegal. 

3. Menganalisis pengaruh Disiplin Kerja terhadap kinerja karyawan Dinas 

Perhubungan Kabupaten Tegal. 

1.3.2 Kegunaan Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat yang 

berarti, serta sebagai masukan dan tambahan bagi penulis, instansi, maupun 

pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan atas penelitian ini yaitu: 

1. Bagi  Instansi 

Diharapkan penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan 

pertimbangan bagi manajemen Dinas Perhubungan Kabupaten Tegal 

didalam mengambil langkah-langkah untuk mengambil keputusan 

penting tentang masalah kepemimpinan dan melihat dengan lebih jauh 

tentang masalah gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja serta 

kinerja karyawan. 

2. Bagi STIMART “AMNI”  

Diharapkan penelitian ini dapat menghasilkan informasi yang 

bermanfaat dan sebagai suatu hasil karya yang dapat dijadikan sebagai 

bahan wacana, pustaka dan referensi penelitian lebih lanjut bagi 

mahasiswa atau mahasiswi di STIMART “AMNI” Semarang. 

3. Bagi Penulis 

Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan juga  

sebagai salah satu sarana untuk mengaplikasikan teori-teori dan ilmu 

pengetahuan yang didapat dari perkuliahan dengan permasalahan yang 

ada pada kejadian yang sesungguhnya di lapangan. 

4. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi untuk melakukan 

pertimbangan dalam pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan 
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permasalahan gaya kepemimpinan, motivasi, disiplin kerja dan kinerja 

karyawan sekaligus sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya. 

 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memberikan gambaran yang cukup jelas tentang penelitaian 

yang akan dilakukan maka disusunlah sitematika penulisan yang berisi 

mengenai informasi tentang isi dari masing-masing bab, adapun sistematika 

penulisannya adalah sebagai berikut : 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Merupakan bagian awal skripsi yang menguraikan latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sisitematika penulisan. 

BAB 2 :  TINJAUAN PUSTAKA 

Merupakan bagian kedua dari skripsi yang menguraikan 

landasan teori yang digunakan dalam penelitian. Teori yang 

digunakan yaitu teori gaya kepemimpinan, motivasi, 

disiplin kerja dan kinerja karyawan, penelitian terdahulu, 

hipotesis, dan kerangka pemikiran teoritis.  

BAB 3 :  METODOLOGI PENELITIAN 

Merupakan bagian ketiga dari skripsi yang Berisi tentang 

variabel penelitian dan definisi operasional, penentuan 

sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis. 

BAB 4    : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab empat dari skripsi yang menguraikan 

tentang hasil pengolahan data dari intrumen penelitian 

mengenai variabel independen dan variabel dependen, serta 

menjelaskan pengaruh variabel-variabel tersebut 

berdasarkan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. 

bab ini berisi deskripsi obyek penelitian, analisis data, 

pembahasan, dan implikasi manajerial. 
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BAB 5 :  PENUTUP 

Merupakan bagian ke lima dari skripsi yang menguraikan 

tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran sebagai 

kegunaan penelitian untuk pihak terkait. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN - LAMPIRAN 


