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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Organisasi pemerintahan desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah 

di dalam struktur pemerintahan Indonesia. Sumber daya manusia pada organisasi 

pemerintahan desa harus berkompeten di bidangnya, sehingga mampu 

melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi. Dalam meningkatkan kinerja 

organisasi pemerintahan desa dibutuhkan kepemimpinan yang mengarahkan pada 

peningkatan kinerja aparaturnya. Organisasi pemerintahan desa inilah yang biasa 

disebut Perangkat Desa (Eka dan Ismiyati, 2015). 

Pasal 49 Undang-Undang Desa menyebutkan bahwa Pemerintahan Desa di 

bawah pimpinan Kepala Desa memiliki tugas yaitu:  1) membantu Kepala Desa 

dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, 2) Perangkat Desa diangkat oleh 

Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan camat atas nama Bupati atau 

Walikota, 3) dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Desa 

bertanggung jawab kepada Kepala Desa.  Tugas kepala desa tersebut dapat 

terlaksana dengan baik apabila aparatur pemerintahan desa mempunyai 

kedisiplinan yang tinggi. Rivai dalam Syuaib (2017) disiplin yaitu sebagai suatu 

alat yang digunakan para pimpinan untuk berkomunikasi dengan para pegawai 

agar mereka bersedia untuk mengubah suatu perilaku, serta sebagai upaya untuk 

meningkatkan kesadaran dan kesediaan seseorang. Disamping itu, pelatihan juga 

merupakan faktor penting yang harus dilakukan oleh perangkat desa agar mereka 
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dapat menghasilkan kinerja yang lebih baik. Hasibuan dalam Anggereni (2017) 

pelatihan yaitu bagian dari pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk 

memperoleh dan meningkatkan keterampilan di luar system pendidikan yang 

berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dengan metode yang lebih 

mengutamakan praktek dari pada teori.  

Selain kedua faktor tersebut, keberhasilan suatu organisasi juga ditentukan 

oleh faktor kepemimpinan.  Dengan kepemimpinan yang baik maka diharapkan  

tujuan organisasi dapat terlaksana dengan baik juga. Kepemimpinan memiliki 

pengaruh besar pada sebuah organisasi, tercapainya tujuan organisasi tidak hanya 

kinerja yang baik tetapi juga sikap pemimpin. Setiap pemimpin dalam suatu 

organisasi harus dapat memelihara dan meningkatkan kinerja pegawai dengan 

mengembangkan kepemimpinan yang mampu mendorong pegawainya untuk 

mencapai kinerja yang optimal. Kepemimpinan sebagai suatu proses mengenai 

pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan 

anggota kelompok (Syuaib, 2017). 

Kinerja berasal dari kata job performance atau actual performance yang 

berarti prestasi kerja atau prestasi sesungguhnya yang dicapai oleh seseorang. 

Pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai 

oleh seorang pegawai dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan 

tanggungjawab yang diberikan kepadanya. Menurut Syuaib (2017), performance 

atau kinerja merupakan prestasi kerja, yaitu perbandingan antara hasil kerja 

dengan standar yang ditetapkan. Kinerja perangkat desa di Kecamatan Sumbang 

itu sendiri dirasa cukup baik namun masih terdapat berbagai kekurangan 
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didalamnya. Karena di sebuah organisasi ada berbagai tipe individu didalamnya, 

ada yang kinerjanya maksimal dan ada juga yang sebaliknya.  

Kecamatan Sumbang merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten 

Banyumas yang mempunyai jumlah desa terbanyak ke dua setelah Kecamatan 

Cilongok, dengan jumlah desa sebanyak 19 desa dengan luas wilayah 5.342,466 

Ha/53,42 Km
2
 dan jumlah penduduknya 81.787 jiwa dengan jumlah perangkat 

sebanyak 198 orang (Monografi Kecamatan Sumbang).  

Isu yang terkait kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Sumbang ialah 

terkadang masyarakat harus menunggu lama, karena pegawai yang bersangkutan 

belum datang dengan berbagai alasan yang tidak begitu jelas. Akan tetapi 

masyarakat harus dipaksa bersabar karena tidak adanya sanksi yang tegas atas 

pelanggaran ketidakdisiplinan tersebut. Pelayanan yang berkualitas seringkali 

mengalami kesulitan dalam pencapaiannya karena perangkat desa tidak selalu 

memahami bagaimana cara memberikan pelayanan yang baik, hal ini disebabkan 

rendahnya kemampuan profesional perangkat desa dilihat dari latar belakang 

pendidikan dan etos kerjanya. Kondisi seperti ini menuntut pemerintah untuk 

memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Pelatihan dengan menggunakan 

dana desa itu sendiri baru pertama kali dilaksankan di Kecamatan Sumbang juga 

di Kabupaten Banyumas.  

Pelatihan merupakan kebutuhan perangkat desa seiring perubahan 

paradigma penyelenggaran di pemerintahan desa. Disamping itu banyak perangkat 

desa yang baru diangkat dengan latar belakang dan pendidikan yang bervariatif. 

Format laporan keuangan yang baru terkait penggunaan dana desa mengharuskan 
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para perangkat untuk diberikan pelatihan terkait hal tersebut. Memang pada 

kenyataannya sumber daya manusia di tingkat desa tidaklah merata, ada perangkat 

yang memang optimal dalam bekerja ada juga yang sebaliknya. Meski demikian 

persoalan ini seharusnya ditangani dengan memberikan pelatihan kepada para 

perangkat terkait pembuatan laporan keuangan secara transparan dan siap diawasi 

(wawancara dengan pegawai Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas). 

Keadaan ini terjadi karena berbagai faktor seperti sikap disiplin yang 

kurang dari perangkat desa dan tidak ada sanksi yang tegas. Faktor berikutnya 

adalah kurangnya pelatihan bagi para perangkat desa sehingga pemahaman 

terhadap berbagai tugas dan fungsi tidak dikuasai secara baik. Faktor lainnya 

adalah faktor kepemimpinan yang mengendalikan kegiatan operasional 

pemerintahan desa. 

Ada 7 desa di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yang 

menggunakan gaya kepemimpinan transformasional diantaranya yaitu Silado, 

Karangturi, Karangcegak, Tambaksogra, Kedungmalang, Karanggintung dan 

Sumbang dengan jumlah perangkat desa dari ketujuh desa tersebut berjumlah 71 

orang. Adapun perubahan yang telah dilakukan meliputi banyak hal diantaranya 

pola tanam padi, pelatihan budi daya ikan, pelatihan kentongan, tribun nabawai, 

pelatihan hantaran, pelatihan komputer, pelatihan peningkatan ekonomi dan masih 

banyak lagi (wawancara dengan para perangkat di 7desa tersebut).  

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah pada 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mahendra dan Mujiati (2015), 

meneliti 3 variabel bebas yaitu gaya kepemimpinan transformasional, disiplin 
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kerja dan burnout terhadap kinerja karyawan Arma Museum and Resort. Hasil 

penelitiannya menunjukkan bahwa varaiabel gaya kepemimpinan 

transformasional dan variabel disiplin kerja secara parsial berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap kinerja. Sedangkan variabel burnout berpengaruh negatif dan 

signifikan terhadap kinerja. Maka dari itu peneliti mengganti variabel burnout 

menjadi variabel pelatihan. Pelatihan sangat diperlukan bagi perangkat desa untuk 

menunjang kinerja mereka. Mendukung hal tersebut pada penelitian yang lainnya 

(Tanujaya (2015), Rachmawati (2016), Andayani dan Makian (2016), Tuhumena, 

dkk (2017), Citraningtyas dan Djastuti (2017) dan Anggereni (2017) 

menunjukkan bahwa pelatihan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja. 

Namun pada penelitian Pakpahan, dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa pelatihan 

tidak berpengaruh positif signifikan terhadap pegawai. Maka dari itu peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian terkait “Pengaruh Disiplin, Pelatihan dan 

Gaya Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja Perangkat Desa di 

Kecamatan Sumbang Kabupaten  Banyumas”.  

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian diatas, maka dirumuskan 

beberapa masalah sebagai berikut : 

1. Apakah disiplin secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja 

Perangkat Desa di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ? 

2. Apakah pelatihan secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap 

kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ? 
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3. Apakah gaya kepemimpinan transformasional secara parsial berpengaruh 

positif signifikan terhadap kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Sumbang 

Kabupaten Banyumas ? 

4. Apakah disiplin, pelatihan dan gaya kepemimpinan transformasional secara 

simultan berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja Perangkat Desa di 

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas ? 

 

C. Batasan Masalah 

Pada penelitian ini penulis menentukan batasan masalah agar lebih terarah 

dan terkonsentrasi dalam melakukan penelitian. Adapun pembatasan masalah 

pada penelitian ini hanya akan meneliti pengaruh disiplin, pelatihan dan gaya 

kepemimpinan transformasional terhadap kinerja Perangkat Desa di Kecamatan 

Sumbang Kabupaten Banyumas.  

 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh disiplin terhadap kinerja Perangkat Desa di 

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 

2. Untuk menganalisis pengaruh pelatihan terhadap kinerja Perangkat Desa di 

Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 

3. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan transformasional terhadap 

kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas 
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4. Untuk menganalisis pengaruh disiplin, pelatihan dan gaya kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja Perangkat Desa di Kecamatan Sumbang 

Kabupaten Banyumas  

 

E. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini meliputi : 

1. Bagi Kecamatan Sumbang 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan yang 

berguna terutama untuk meningkatkan kinerja Perangkat Desa di Kecamatan 

Sumbang Kabupaten Banyumas  

2. Bagi Perangkat Desa 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi Perangkat 

Desa untuk meningkatkan kinerjanya dan sebagai suatu masukan positif 

untuk keberhasilan kinerja para Perangkat Desa dalam mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan 

3. Bagi peneliti 

Menjadi suatu syarat kelulusan pendidikan S1 dan memahami aplikasi teori 

dalam praktek kinerja Perangkat Desa.  
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