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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Brebes merupakan 

perusahaan yang menyediakan jasa air minum yang bersih dan siap di 

konsumsi oleh masyarakat Brebes. Penyediaan air bersih di Kabupaten 

Brebes dilakukan sejak zaman Pemerintah Belanda. Kemudian pengelolaan 

selanjutnya ditangani oleh Kota Tegal, pelayanannya meliputi Kota Tegal, 

Kabupaten Tegal dan Kabupaten Brebes. Sumber air yang dimanfaatkan 

adalah Mata air Bumijawa yang berada di Kabupaten Tegal dengan Kapasitas 

debit kurang lebih 50 lt/dt. (http://www.pdambrebes.com/?page_id=261). 

Pada pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 

menyatakan bahwa daerah berwenang untuk mengelola sumber regional yang 

tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian 

lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu tujuan 

dibentuknya Perusahaan Daerah Air Minum adalah untuk mencukupi 

kebutuhan masyarakat akan air bersih, meliputi penyediaan, pengembangan 

pelayanan sarana dan prasarana serta distribusi air bersih. Sedang tujuan 

lainnya adalah ikut serta mengembangkan perekonomian guna menunjang 

pembangunan daerah dengan memperluas lapangan pekerjaan, serta mencari 

laba sebagai sumber utama pembiayaan bagi daerah.   
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Pencemaran air adalah peristiwa masuknya zat-zat atau pengotor ke 

dalam lingkungan perairan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi 

pencemaran air, yaitu keadaan alam, kebiasaan penduduk, cuaca, dan hal-hal 

lainnya. Di pedesaan pencemaran air masih terbilang cukup kecil karena sekat 

antara rumah satu dengan rumah yang lain masih berjauhan. Berbeda dengan 

perkotaan yang sekat antara rumah satu dengan rumah lain sangatlah dekat. 

Jika satu rumah mengalami kemacetan saluran air, maka rumah lain akan 

merasakan pencemarannya, yaitu seperti airnya menjadi kotor dan bau. 

Akibatnya kualitas air menurun.  

Kualitas air secara umum menunjukkan mutu atau kondisi air yang 

dikaitkan dengan suatu kegiatan atau keperluan tertentu. Sedangkan kuantitas 

menyangkut jumlah air yang dibutuhkan manusia dalam kegiatan tertentu. Air 

adalah materi esensial didalam kehidupan, tidak ada satupun makhluk hidup 

di dunia ini yang tidak membutuhkan air. Sebagian besar tubuh manusia itu 

sendiri terdiri dari air. Tubuh manusia rata-rata mengandung air sebanyak 

90% dari berat badannya. Tubuh orang dewasa, sekitar 55-60%, berat badan 

terdiri dari air,untuk anak-anak sekitar 65% dan untuk bayi sekitar 80%. Air 

bersih dibutuhkan dalam pemenuhan kebutuhan manusia untuk melakukan 

segala kegiatan mereka. Sehingga perlu diketahui bagaimana air dikatakan 

bersih dari segi kualitas dan bisa digunakan dalam jumlah yang memadai 

dalam kegiatan sehari-hari manusia. Ditinjau dari segi kualitas, ada bebarapa 

persyaratan yang harus dipenuhi, di antaranya kualitas dan fisik yang terdiri 

atas bau, warna dan rasa, kualitas kimia yang terdiri atas pH, kesadahan, dan 

sebagainya serta kualitas biologi dimana air bebas dari mikroorganisme 

Pengaruh Gaya Kepemimpinan...Ratna Apriani Rositasari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Ump, 2019



3 

penyebab penyakit. Agar kelangsungan hidup manusia dapat berjalan lancar, 

air bersih juga harus tersedia dalam jumlah yang memadai sesuai dengan 

aktifitas manusia pada tempat tertentu dan kurun waktu waktu tertentu. 

(http://www.academia.edu/9496338/STANDAR_KUALITAS_AIR_MINUM

INDONESIA).  

Sumber daya manusia (SDM) yang uggul dan berkualitas sangat 

diperlukan untuk mencapai kinerja yang diharapkan sehingga dapat 

menunjang kelangsungan perusahaan. Menurut Rumondor, dkk (2016) SDM 

merupakan faktor utama dalam suatu organisasi. Dalam mencapai tujuannya, 

suatu organisasi memerlukan sumber daya manusia sebagai pengelola sistem. 

Agar sistem ini berjalan tentu dalam pengelolaannya harus memperhatikan 

beberapa aspek penting seperti kepemimpinan, motivasi, lingkungan kerja, 

kinerja dan aspek lainnya. Oleh karnanya sumber daya manusia perlu dikelola 

secara baik agar kinerjanya seperti yang diharapkan.  

Menurut Hamali (2018:2) MSDM merupakan suatu pendekatan yang 

strategis terhadap keterampilan, motivasi, pengembangan dan manajemen 

pengorganisasian sumber daya. MSDM diciptakan untuk membentuk kultur 

perusahaan yang layak, dan memasukkan program-program yang 

menggambarkan dan mendukung nilai-nilai pokok dari perusahaan tersebut 

dan memastikan keberhasilannya. MSDM bersifat proaktif dan bukan reaktif, 

artinya selalu mengharapkan sesuatu yang perlu dikerjakan dan kemudian 

melakukannya, bukan menunggu diperintahkan sesuatu yang harus 

dikerjakan. 
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Kinerja karyawan yang tinggi merupakan harapan ideal semua 

perusahaan. Kinerja karyawan dapat dilihat dari adanya peningkatan hasil 

kerja baik secara kuantitas maupun kualitas yang lebih tinggi dari 

sebelumnya. Menurut Mangkunegara (2016:67) Kinerja berasal dari kata job 

performance atau Actual performance (prestasi kerja atau prestasi 

sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Kinerja karyawan adalah hasil 

kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan 

kepadanya. Kinerja karyawan tidak hanya tergantung pada kemampuannya 

dalam menyelesaikan tugas tetapi juga pada gaya kepemimpinan suatu 

perusahaan.  

Berdasarkan hasil survey, terdapat masalah yang dihadapi oleh PDAM 

Kabupaten Brebes yaitu tidak lancarnya pasokan air ke kran-kran rumah dan 

instansi para pelanggan dan sering terjadi kemacetan terhadap suplai air 

bersih, keterbatasan sumber air baku, terbatasnya pembiayaan pengembangan 

infrastruktur SPAM melalui APBN serta belum optimalnya pemanfaatan 

alternatif pembiayaan lainnya, masih banyaknya PDAM dengan kinerja 

kurang sehat dapat dilihat dari kinerjanya yang kurang optimal untuk 

menangani permasalahan saluran PDAM. Meskipun demikian PDAM tetap 

bertekad memberikan pelayanan terbaik untuk konsumennya. Setiap 

pemimpin mempunyai karakteristik atau gaya kepemimpinannya untuk 

mengarahkan, mendorong, dan mengatur seluruh unsur-unsur di dalam 

perusahaannya untuk mencapai suatu tujuan perusahaan yang diinginkan. 
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Dengan adanya permasalahan yang ada di PDAM, maka karyawan 

membutuhkan pemimpin dengan gaya kepemimpinan transformasional.  

Menurut Indryani dan Budiarti (2016), Gaya kepemimpinan 

transformasional, yaitu pemimpin transformasional mencurahkan perhatian 

pada hal-hal dan kebutuhan pengembangan masing-masing pengikut. 

Penelitian gaya kepemimpinan transformasional yang telah dilakukan oleh 

Septyan (2017) yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional memiliki hubungan positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan dengan koefisien determinan sebesar 0,330. Terlepas dari gaya 

kepemimpinan seorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar 

dapat bekerja sama dalam mencapai tujuan organisasi, maka karyawan wajib 

mematuhi peraturan suatu perusahaan yang telah dibuat guna menciptakan 

karyawan yang disiplin.  

Kedisiplinan merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting 

karena semakin baik disiplin pegawai, semakin tinggi prestasi kerja yang 

dapat dicapai (Novyanti, 2015). Menurut Mangkunegara (2017:129) disiplin 

kerja dapat diartikan sebagai pelaksanaan manajemen untuk memperteguh 

pedoman-pedoman organisasi. Menurut Sinambela (2017:332) disiplin adalah 

kepatuhan pada aturan atau perintah ditetapkan oleh organisasi. Penelitian 

disiplin kerja yang telah dilakukan oleh Runtunuwu, dkk (2015) bahwa 

variabel disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

dengan koefisien determinan sebesar 0,787. Dengan peraturan yang telah 

dibuat oleh suatu perusahaan diharapkan karyawan mampu bekerja secara 
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profesional juga dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Dalam hal ini para 

karyawan PDAM masih banyak yang belum disiplin dapat dilihat dari masih 

banyaknya karyawan yang masih datang terlambat, yaitu sebanyak 78 

karyawan pada bulan september-Oktober 2018. Namun PDAM telah 

memiliki aturan tersendiri dimana semakin besar resikonya karyawan akan 

semakin takut untuk melanggarnya. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah pelatihan. 

Menurut Yulianti (2015) Pelatihan itu sendiri merupakan proses 

pengembangan diri kepada karyawan agar bisa bekerja lebih terampil dan 

meningkatkan pengetahuan maupun keahlian karyawan. Dengan pelatihan 

yang dilakukan perusahaan karyawan bisa mengetahui bagaimana bekerja 

dengan baik dan benar sesuai dengan standar operasional yang ditetapkan 

perusahaan, sehingga kedepannya perusahaan bisa mencapai target yang ingin 

dicapai. Pelaksanaan pelatihan tentunya harus dilakukan secara konsisten oleh 

perusahaan, dalam pelaksanaannya juga harus disesuaikan dengan kebutuhan 

dari jenis pekerjaan karyawan masing-masing serta ditunjang juga 

kemampuan karyawan untuk mengikuti serangkaian proses pelatihan yang 

dilakukan. Dilihat dari kinerja yang kurang optimal, maka PDAM perlu 

mengadakan pelatihan rutin agar kinerjanya semakin meningkat. Penelitian 

yang telah dilakukan oleh Triasmoko, dkk (2014) bahwa variabel pelatihan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan dengan koefisien 

determinan sebesar 0,351. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pengembangan pada 

penelitian Widodo dkk (2018) yaitu dengan memfokuskan variabel gaya 
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kepemimpinan menjadi gaya kepemimpian transformasional. Peneliti juga 

membedakan pada objek penelitian dulu dan sekarang. Penelitian terdahulu 

menentukan objeknya di PT Telkom Indonesia Cabang Batam, sedangkan 

penelitian sekarang di PDAM Kabupaten Brebes.  

Dengan ini peneliti tertarik meneliti PDAM Kabupaten Brebes karena 

PDAM merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD) yang sangat penting. PDAM sebagai perusahaan BUMD senantiasa 

diharapkan memberi harapan bagi masyarakat untuk memperoleh air bersih. 

Sebagai perusahaan tentu berorientasi pada bisnis dan provit dengan 

mengutamakan ketersediaan air minum dan air bersih secara berkelanjutan. 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui seberapa besar “Pengaruh Gaya Kepemimpinan 

Transformasional, Disiplin Kerja, dan Pelatihan terhadap Kinerja 

Karyawan Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Brebes”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasaran latar belakang diatas, maka rusuman masalah pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kabupaten Brebes? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

pada karyawan PDAM Kabupaten Brebes? 
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3. Apakah pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Kabupaten Brebes? 

4. Apakah gaya kepemimpinan transformasional, disiplin kerja, dan 

pelatihan secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Minum Brebes? 

5. Seberapa besarkah variabel disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Pembatasan masalah dilakukan agar permasalahan yang akan diteliti 

lebih terfokuskan pada tujuan penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini 

dilakukan pembatasan masalah sebagi berikut : 

1. Penelitian ini dilakukan pada karyawan PDAM Kabupaten Brebes. 

2. Variabel yang diteliti dibatasi pada variabel bebas gaya kepemimpinan 

transformasional, disiplin kerja, dan pelatihan sedangkan variabel 

terikatnya adalah kinerja karyawan. 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah yang diajukan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian adalah untuk :  

a. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional 

terhadap kinerja karyawan pada PDAM Kabupaten Brebes. 
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b. Untuk menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Kabupaten Brebes. 

c. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan 

pada PDAM Kabupaten Brebes. 

d. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, 

disiplin kerja, dan pelatihan secara simultan terhadap kinerja 

karyawan pada PDAM Kabupaten Brebes. 

e. Untuk mengetahui seberapa besar variabel disiplin kerja berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan. 

2. Manfaat Penelitian 

Semoga penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, ilmu manajemen 

sumber daya manusia, dan perusahaan. Manfaat yang bisa diambil dalam 

penelitian ini adalah : 

a. Bagi PDAM Kabupaten Brebes 

Manfaat bagi PDAM Kabupaten Brebes yaitu diharapkan 

dapat memberikan informasi ilmiah pada PDAM Kabupaten Brebes 

khususnya untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam pengelolaan 

SDM, terutama dilihat dari sisi gaya kepemimpinan 

transformasional, disiplin kerja, dan pelatihan terhadap kinerja 

karyawan PDAM Kabupaten Brebes. 

b. Bagi Ilmu Manajemen Sumber Daya Manusia  

Manfaat bagi ilmu manajemen sumber daya manusia yaitu 

diharapkan dapat menambah informasi dan referensi bacaan 
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sehingga meningkatkan pengetahuan mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan transformasional, disiplin kerja, dan pelatihan 

terhadap kinerja karyawan PDAM Kabupaten Brebes. 

c. Bagi Peneliti 

Manfaat bagi peneliti yaitu dapat menambah pengetahuan 

mengenai pengaruh gaya kepemimpinan transformasional, disiplin 

kerja dan pelatihan terhadap kinerja karyawan dan sebagai syarat 

lulus Sarjana Manajemen S-1 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis 

Universitas Muhammadiyah Purwokerto. 
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