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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keberlangsungan hidup dan pertumbuhan dari suatu organisasi 

bukan hanya ditentukan dari keberhasilan dalam mengelola keuangan, 

pemasaran serta produknya, tetapi juga ditentukan dari keberhasilannya 

mengelola sumber daya manusia. Saat ini sumber daya manusia dianggap 

sebagai sumber daya yang penting bagi organisasi, karena tanpa sumber 

daya manusia yang berkualitas, maka organisasi tidak akan mampu 

bertahan dalam persaingan. Mengelola sumber daya manusia dalam 

organisasi bukan hal yang mudah karena melibatkan berbagai elemen 

dalam sebuah organisasi, yaitu karyawan, pimpinan, maupun sistem itu 

sendiri. Perpaduan antara ketiga hal tersebut diharapkan mampu 

memunculkan lingkungan kerja yang kondusif sehingga baik karyawan 

maupun pimpinan dapat melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. 

Dewasa ini semakin disadari oleh banyak pihak bahwa dalam 

menjalankan kelangsungan suatu organisasi, manusia merupakan unsur 

yang terpenting. Mengingat bahwa SDM merupakan unsur terpenting , 

pemeliharaan kontinyu dan serasi dengan karyawan dalam tiap perusahaan 

menjadi sangat penting. Teori manajemen SDM memberi petunjuk bahwa 

hal-hal yang penting diperhatikan dalam peliharaan hubungan tersebut 

antara lain menyangkut motivasi kerja dan kepuasan kerja, 

penanggulangan stress, konseling dan pengenaan sanksi disipliner, sistem 
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komunikasi, perubahan dan pengembangan organisasi serta peningkatan 

mutu hidup kekayaan para pekerja (Siagian, 2002). 

Secara umum kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh faktor 

individu pegawai dan faktor organisasi. Melalui manajemen sumber daya 

manusia aspek kinerja dapat lebih diarahkan secara efektif dan efisien 

khususnya berkaitan dengan tujuan organisasi. Secara teroristis suatu 

organisasi akan berhasil dan mencapai produktivitas tertentu, jika 

organiasai tersebut dapat memberikan motivasi individu- individu dalam 

organisasi, sehingga menumbuhakan kreativitas dan inisiatif. Kinerja 

pegawai/ karyawan banyak didukung oleh kombinasi kemampuan 

kepemimpinan, disiplin kerja dan kepuasan kerja para anggota organisasi. 

Peningkatan kinerja pegawai pada suatu organisasi tidak bisa 

dilepaskan dari peranan pemimpin dalam organisasi tersebut, 

kepemimpinan merupakan kunci utama dalam manajemen yang 

memainkan peran penting dan strategis dalam kelangsungan hidup suatu 

perusahaan. Pemimpin merupakan pencetus tujuan, merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan seluruh sumber 

daya yang dimiliki sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai secara 

efektif dan efisien. Oleh sebab itu pemimpin suatu organisasi perusahaan 

dituntut untuk selalu mampu menciptakan kondisi yang mampu 

memuaskan karyawan dalam bekerja sehingga diperoleh karyawan yang 

tidak hanya mampu bekerja akan tetapi juga bersedia bekerja kearah 

pencapaian tujuan perusahaan. 
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Kepemimpinan telah menjadi perdebatan dan diskusi dalam 

berbagai penelitian dan hingga sampai saat ini penelitian mengenai 

kepemimpinan masih belum memeberikan hasil yang konklusif. Beberapa 

peneliti menemukan bahwa kepemimpinan yang tept adalah yang 

diarahkan kepada keterbukaan dan lebih bersifat humanis yang oleh Coster 

dan Fertakis (1968) dalam Muslimah (1998). Dengan menerapkan 

kepemimpinan yag lebih terbuka dan humanis ini maka para karyawan 

akan menerapkan motivasi dan disiplin yang sangat baik dalam 

melaksnakan pekerjaannya. 

Peran pemimpin dalam segala situasi organisasi merupakan suatu 

faktor yang sangat strategis. Sampai saat ini penelitian-penelitian banyak 

dilakukan oleh ilmuwan sebagai salah satu upaya peningkatan efiseiansi, 

dan efektifitas kerja organisasi. Pemimpin harus dapat mengelola pola 

pikir pegawainya untuk menaati dan melaksanakan setiap pekerjaan sesuai 

dengan norma dan aturan yang berlaku. Pemimpin harus dapat 

menyampaikan visi dan misi organisasi secara persuasif dengan bahasa 

yang mudah dipahami dan dimengerti agar kinerjanya meningkat. 

Pernyataan Robbins (2002:127) bahwa keberhasilan suatu 

organisasi dalam pencapaian tujuan melalui usaha menggerakkan orang 

lain dalam organisasi atau instansi tidak terlepas dari kapasitas, peranan, 

perilaku dan karakteristik seorang pimpinan. Karakteristik seorang 

pimpinan meliputi sifat kepemimpinan, fungsi kepemimpinan, faktor-

faktor pembatasan kepemimpinan, tindakan pengambilan keputusan, dan 
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partisipasi dalam pengambilan keputusan. Proses birokrasi pemerintahan 

menuntut pemimpin sebagai pejabat struktural yang selalu berupaya untuk 

meningkatkan prestasi kerja atau kinerja para bawahan.  

Selain kepemimpinan, sikap disiplin juga dapat meningkatkan 

kinerja karyawan karena itu dari pihak perusahaan banyak mengeluarkan 

peraturan/pedoman yang harus dilakukan oleh setiap karyawan dalam 

rangka menjaga agar karyawan tetap berada dalam koridor aturan yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan secara umum serta sasaran-sasaran khusus yang telah 

ditetapkan untuk dapat dilaksanakan oleh tiap unit kerja yang ada dalam 

perusahaan, baik untuk kepentingan prosedur proses kegiatan pekerjaan, 

efisiensi, serta efektivitas, karena itu unsur kekuatan dalam menjalankan 

suatu aturan yang telah dibuat oleh perusahaan juga merupakan hal 

pendisiplinan bagi karyawan, dan tiap karyawan harus menaati semua 

disiplin aturan yang telah dtetapkan oleh perusahaan dan bila karyawan 

tidak disiplin menjalankan aturan yang telah dibuat, maka ada sanksi 

(hukuman) yang diberikan perusahaan tas pelanggaran yang terjadi. 

Hasibuan (2003) mengemukakan bahwa disiplin yang baik 

mencerminkan besarnya tanggungjawab seseorang yang mendorong 

semangat kerja, dan terwuudnya tujuan. Semakin rendah kedisiplian 

seseorang diikuti dengan semakin rendah tanggungjawab seseorang 

terhadap pekerjaannya. 
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Kepuasan kerja merupakan perasaan seseorang terhadap pekerjaan, 

apabila seseorang membicarakan mengenai sikap karyawan lebih sering 

yang dimaksudkan adalah kepuasan kerja. Istilah kepuasan kerja merujuk 

pada sikap umum seorang individu terhadap pekerjaan. Masalah kepuasan 

kerja bukanlah hal yang sederhana baik dalam konsepnya maupun dalam 

arti analisisnya, karena kepuasan mempunyai konotasi yang beraneka 

ragam meskipun demikian tetap relevan untuk mengatakan bahawa 

kepuasan kerja merupakan suatu cara pandang seseorang baik yang 

bersifat positif maupun negatif tentang pekerjaan yang dilakukan. 

Faktor-faktor yang perlu mendapat perhatian dalam menganalisis 

kepuasan kerja seseorang, misalnya sifat pekerjaan seseorang mempunyai 

dampak tertentu terhadap kepuasan kerja. Berbagai penelitian telah 

membuktikan bahwa apabila dalam bekerja seseorang mempunyai 

otonomi untuk bertindak, terdapat variasi, memberikan sumbangan 

penting dalam keberhasilan organisasi dan karyawan, memperoleh umpan 

balik tentang hasil pekerjaan yang dilakukannya yang bersangkutan akan 

merasa puas. Apabila setiap pegawai merasakan kepuasan kerja, kinerja 

akan menjadi efektif, maka diduga kepuasan kerja berpengaruh terhadap 

kinerja. 

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana (2010). Pengembangan pada 

penelitian ini adalah terletak pada variabel yang digunakan dan 

menambahkan variabel moderating dalam penelitiannya. Pada penelitian 
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yang dilakukan oleh Yuliana (2010), peneliti meneliti hubungan antara 

gaya kepemimpinan dengan kinerja organisasi melalui dua variabel 

mediasi yaitu; budaya, strategi, dan sistem akuntansi manajemen 

organisasi. Sedangkan pada penelitian ini, peneliti meneliti hubungan 

antara gaya kepemimpinan dan disiplin kerja dengan kinerja pegawai 

dengan menjadikan kepuasan kerja sebagai variabel moderating dalam 

meneliti hubungan diantara variable tersebut. Sedangkan perbedaan 

dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto dan Widyawati (2011), 

perbedaan terletak pada variabel independen yang digunakan dalam 

melakukan penelitiannya. 

Dengan penjelasan di atas, peneliti memutuskan untuk memberi 

judul pada penelitian ini, “PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN 

DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN 

KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABLE MODERATING ( Studi 

kasus Pada Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, Kalimantan 

Timur)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Dari uraian diatas maka peneliti merumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 
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3. Apakah kepuasan kerja dapat menjadi variabel moderating hubungan 

antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai? 

4. Apakah kepuasan kerja dapat menjadi variabel moderating hubungan 

antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. 

2. Mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. 

3. Mengetahui bahwa kepuasan kerja dapat menjadi variabel moderating 

atas hubungan antara kepemimpinan dengan kinerja pegawai. 

4. Mengetahui bahwa kepuasan kerja dapat menjadi variabel moderating 

atas hubungan antara disiplin kerja dengan kinerja pegawai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Diharapkan dengan dilalukannya penelitian ini dapat memberikan 

manfaat bagi berbagai pihak yang terkait dengan bidang yang tengah 

diteliti, manfaat tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Bagi instansi terkait bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan 

perusahan mengenai hal-hal yang dapat meningkatkan kinerja 

pegawai. 

2. Diharapkan bisa memberikan informasi tentang peran kepemimpinan 

dan disiplin kerja dalam meningkatkan kualitas kinerja pegawai 

sehingga bisa menambah wawasan dan khasanah ilmu. 
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3. Sebagai pemberi informasi dan referensi yang berguna bagi penelitian 

selanjutnya dalam masalah yang serupa. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini meliputi beberapa bab yang 

diuraikan menjadi beberapa sub bab. Sistematika tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I  :   Pendahuluan 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

dan sistematika penulisan. 

BAB II  :   Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang relevan 

dengan penelitian yang dilakukan, tinjauan terhadap 

penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan 

sebelumnya, dan hipotesis. 

BAB III :   Metode Penelitian 

Pada bab ini diuraikan mengenai populasi, sampel, 

metode pengambilan sampel, dan sumber data, definisi 

operasional variabel, model dan metode analisis data. 
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BAB IV :   Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini membahas hasil pengumpulan data, 

pengolahan data, dan pengujian hipotesis, serta 

intepretasi hasil analisis dan pembahasan. 

BAB V  :   Penutup 

Bab penutup berisi simpulan dari serangkaian 

pembahasan skripsi, keterbatasan atau kendala-kendala 

dalam penelitian serta saran-saran yang disampaikan 

pada subyek penelitian maupun bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 


