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BAB I 

  PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang 

Pelayanan publik yang baik merupakan unsur penting dalam 

meningkatkan kemudahan pelayanan di dalam masyarakat manapun. Dalam 

penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah, kepuasan masyarakat merupakan 

tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam menyediakan layanan publik. Dengan 

cara mengetahui apakah layanan tersebut terpenuhi sesuai dengan apa yang 

mereka harapkan dan butuhkan dengan mutu pelayanan yang baik, yang tentunya 

pemerintah dalam mewujudkannya harus di dorong dengan pegawai yang 

memiliki tingkat kedisiplinan kerja yang baik, motivasi yang tinggi dan 

bagaimana cara pemimpin dalam mengambil alih guna mencapai kinerja yang 

sesuai. 

Menurut Mulyadi (2015:63) Kinerja adalah hasil kerja yang dicapai oleh 

pekerja atau karyawan secara kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawab mereka. Sedangkan menurut Mangkunegara (2013:67) 

mengemukakan bahwa istilah kinerja berasal dari kata Job Performance (prestasi 

kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang). Dari dua 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah kesediaan seseorang 

atau kelompok orang untuk melakukan kegiatan atau menyempurnakannya sesuai 

dengan tanggung jawabnya dengan hasil seperti yang diharapkan, melalui 

perbandingan antara hasil kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang 

ditetapkan. Kinerja dalam organisasi merupakan jawaban dari berhasil atau 
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tidaknya tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kinerja seorang karyawan 

merupakan hal yang bersifat individual karena setiap karyawan mempunyai 

tingkat kemampuan yang berbeda-beda dalam melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan memberikan dorongan 

atau motivasi dari pimpinan ke bawahannya maupun antar rekan kerja satu sama 

lain, adanya kemauan dalam diri pekerja untuk disiplin dalam melaksanankan 

tugas dan tanggung jawabnya serta bagaimana pemimpin selalu memperhatikan 

karyawan dalam bekerja.  

Motivasi merupakan faktor yang menentukan bagi seorang karyawan 

dalam bekerja. Mulyadi (2015:89) mendefinisikan Motivasi adalah dorongan 

baik dari orang lain maupun dari diri sendiri untuk mengerjakan suatu pekerjaan 

dengan sadar dan semangat untuk mencapai target tertentu. Sedangkan motivasi 

kerja menurut (Newstrom dalam, Wibowo 2015:110) yaitu hasil dari kumpulan 

kekuatan internal dan eksternal yang menyebabkan pekerja memilih jalan 

bertindak yang sesuai dan menggunakan perilaku tertentu, idealnya perilaku ini 

diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Dari pengertian diatas dapat 

disimpulkan bahwa motivasi adalah keinginan dalam diri yang mendorong 

seseorang untuk dapat melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin dan ingin 

mendapatkan hasil yang sebaik mungkin pula. Hasil penelitian Aurelia (2013) 

dengan judul kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja pengaruhnya 

terhadap kinerja karyawan pada Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Suluttenggo 

dan Maluku Utara di Manado menyebutkan bahwa motivasi memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan.  
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Kinerja yang baik terlihat dari cara pemimpin dalam memotivasi 

bawahannya dan menjalankan tugasnya sebagai pembuat keputusan (Decision 

Maker). Menurut Marshall dan Molly (2011:7) Kepemimpinan yang baik adalah 

mengerjakan sedikit dan menjadi semakin lebih baik. Dalam penelitian ini akan 

membahas lebih spesifik mengenai gaya kepemimpinan transformasional, karena 

gaya kepemimpinan tersebut sesuai dengan karakteristik objek yang akan 

dijadikan penelitian. (Koehler dan Pankowski dalam, Maulana 2012:97) gaya 

kepemimpinan transformasional didefinisikan sebagai proses menginspirasi 

perubahan dan memberdayakan pengikut untuk mencapai ketinggian yang lebih 

tinggi/keberhasilan yang lebih besar, untuk meningkatkan proses organisasi, hal 

ini dapat memungkinkan proses yang menyebabkan pengikut untuk menerima 

tanggung jawab dan akuntabilitas untuk diri mereka sendiri dan proses dimana 

mereka ditugaskan. Penelitian Munazarmuarif (2015) dengan judul gaya 

kepemimpinan transformasional, budaya organisasi, keterlibatan kerja 

pengaruhnya terhadap kinerja karyawan Bank Syariah Mandiri cabang Manado 

menyebutkan bahwa gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif 

signifikan terhadap kinerja karyawan.  

Selain gaya kepemimpinan transformasional, disiplin kerja merupakan hal 

yang penting dalam pertumbuhan organisasi/perusahaan, terutama digunakan 

untuk memotivasi pegawai agar mendisiplinkan diri dalam melaksanakan tugas 

dan tanggung jawabnya baik secara perorangan maupun secara kelompok. 

Menurut Sinambella (2016:335) Disiplin kerja merupakan kesadaran dan 

kesediaan pegawai menaati semua peraturan organisasi dan norma-norma sosial 

yang berlaku. Riset ini dikuatkan dengan hasil penelitian dari Meisy (2015) 
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dengan judul The Influence of Leadership style, Motivation, and Work Discipline 

on Employee Performance at Bank Sulut KCP Likupang, menyebutkan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Riset ini menggunakan acuan hasil penelitian Tutik Pebrianti (2013) yang 

berjudul pengaruh disiplin dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai di 

lingkungan biro humas dan protokol Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera 

Selatan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil semua variabel independen 

dengan menambahkan variabel gaya kepemimpinan transformasional yang 

merupakan hasil penelitian dari Wawan Apriyanto (2015) yang berjudul 

pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja terhadap 

kinerja karyawan. 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara memiliki tingkat kedisiplinan 

kerja yang cukup bagus, pegawai harus datang, istirahat dan pulang tepat pada 

waktunya. Pemberian punishment berupa surat teguran juga diberlakukan di 

kantor pemerintahan ini, kehadiran pegawai menggunakan sidik jari sudah 

terlaksana sejak tahun 2012 demi terciptanya sikap disiplin dari masing-masing 

pegawai. Pemberian motivasi atau dorongan kerja agar pegawai berkinerja 

dengan baik dan mencapai target organisasi yang dituju, misalnya pemberian 

reward dan juga bonus berupa piknik (refreshing) yang dilakukan minimal 2 kali 

dalam setahun. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penelitian ini mengambil 

judul “Pengaruh Motivasi, Gaya Kepemimpinan Transformasional dan 

Disiplin Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjarnegara”. 

 

Pengaruh Motivasi, Gaya..., Dian Oktavianingrum, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMP, 2018



 

 

 
 

5 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah dalam 

penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Apakah motivasi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara? 

2. Apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif signifikan 

terhadap kinerja pegawai di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara? 

3. Apakah disiplin kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai 

di Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara? 

4. Apakah motivasi, gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja 

secara simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai di 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara? 

 

C. Pembatasan Masalah  

Agar dapat mengarah pada permasalahan yang ada dan ruang lingkup 

yang jelas maka dalam penelitian ini penulis membatasi masalah pada “Pengaruh 

motivasi, gaya kepemimpinan transformasional dan disiplin kerja terhadap 

kinerja pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara”. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi secara parsial terhadap kinerja pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

2. Untuk mengetahui pengaruh gaya kepemimpinan transformasional secara 

parsial terhadap kinerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara. 
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3. Untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja secara parsial terhadap kinerja 

pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara.  

4. Untuk mengetahui pengaruh motivasi, gaya kepemimpinan transformasional 

dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja pegawai Sekretariat 

Daerah Kabupaten Banjarnegara. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah : 

1. Bagi Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang 

berguna terutama untuk meningkatkan kinerja pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Banjarnegara. 

2. Bagi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara  

Penulis mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi semua orang pada 

umumnya, dan bagi pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara 

pada khususnya untuk dapat meningkatkan kinerjanya dan sebagai suatu 

masukan positif untuk keberhasilan kinerja pegawai. 

3. Bagi Ilmu Pengetahuan 

Untuk menambah wawasan di bidang sumber daya manusia khususnya 

mengenai pengaruh motivasi, gaya kepemimpinan transformasional dan 

disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. 

4. Bagi Peneliti 

Penelitian ini diharapkan sebagai referensi dan bahan bacaan untuk 

menambah pengetahuan tentang pengaruh motivasi, gaya kepemimpinan 

transformasional dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai pada Sekretariat 

Daerah Kabupaten Banjarnegara. 
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