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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 

dan watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, sedangkan tujuanya untuk 

mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman 

dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab, sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No.20 Tahun 2003. Dalam rangka merealisasikan tujuan tersebut, 

UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah sebagai organisasi yang 

melaksanakan pelayanan pendidikan di tingkat kecamatan mempunyai andil 

yang cukup besar. Oleh karena itu UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah 

harus mempunyai sumber daya manusia yang memadai dan didukung 

sumber daya modal yang memadai pula.  

Menurut Handoko (1998) tugas manajemen Sumber Daya Manusia 

adalah mengelola manusia seefektif mungkin agar diperoleh suatu satuan 

sumber daya manusia yang bisa memilih pekerjaan yang harus dilakukan 

dengan metoda yang tepat untuk mencapai tujuan. Meskipun suatu 

organisasi mempunyai sumber daya modal  yang bagus, misalnya peralatan 
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yang canggih, metode yang bagus dan anggaran yang besar, namun bila tidak 

didukung dengan sumber daya manusia yang memadai maka organisasi akan 

kesulitan untuk mencapai tujuan. Artinya bahwa mengelola sumber daya 

manusia dalam suatu organisai sangat diperlukan. Fenomena yang terjadi 

pada UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo 

menunjukkan terlambatnya pencapaian target penyelesaian pekerjaan, 

terutama dalam hal pelaporan dan kurangnya inisiatif pegawai untuk 

memberikan hasil pekerjaan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan perlunya 

ditingkatkan kinerja pegawai agar tujuan organisasi bisa tercapai sesuai 

dengan rencana yang telah ditetapkan. Kinerja pegawai merupakan hasil 

sinergi dari faktor perilaku kerja karyawan dan faktor lingkungan internal 

organisasi. Faktor perilaku kerja karyawan diantaranya gaya kepemimpinan, 

disiplin kerja dan kepuasan kerja sedangkan faktor lingkungan internal 

organisasi antara lain kompensasi, budaya organisasi dan gaya 

kepemimpinan.  

Menurut Flippo (dalam Umar, 2013) beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai, diantaranya gaya kepemimpinan, disiplin 

kerja, motivasi, iklim kerja, dukungan organisasi, kompensasi dan kepuasan 

kerja. Faktor-faktor tersebut saling berkaitan erat satu sama lain dalam 

mempengaruhi kinerja pegawai dalam organisasi tersebut. Agar seluruh 

komponen organisasi dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka UPT 
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Pendidikan dasar dan Luar Sekolah Kecamatan mojosongo Kabupaten 

Boyolali perlu membenahi kinerja  pegawainya. 

Gaya kepemimpinan adalah pola perilaku pemimpin dalam 

berinteraksi dengan bawahan sebagai upaya mempengaruhi bawahannya 

untuk mencapai tujuan organisasi, Sunyoto (2012). Tiga macam gaya 

kepemimpinan (leadership style) menurut Herlambang (2013) diantaranya  : 

gaya autocratic dimana seorang pemimpin merupakan penentu semua 

kebijakan kemudian memberikan petunjuk pada bawahan untuk 

penerapannya, democratic dimana seorang pemimpin memberikan 

kebebasan pada bawahan untuk mengembangkan keputusannya dan laissez 

faire dimana seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh pada 

bawahan. “Untuk karyawan dengan pusat kendali internal akan lebih puas 

dengan gaya kepemimpinan partisipatif,” Timothy (2011:69). Banyak hasil 

penelitian yang menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan sangat 

mempengaruhai kinerja karyawan. Baskoro (2012) membuktikan bahwa 

gaya kepemimpinan mempengaruhi kinerja karyawan secara signifikan pada 

karyawan PT. PLN (Persero) APD Semarang. Mardiana (2014) juga 

membuktikan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Tampi (2014) membuktikan bahwa gaya kepemimpinan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Disiplin adalah sikap kesediaan dan kerelaan seseorang untuk 

mematuhi dan mentaati norma-norma peraturan yang berlaku di sekitarnya. 
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Menurut Hasibuan (dalam Ardansyah, 2014) menyatakan disiplin kerja 

keadaan dimana karyawan datang dan pulang tepat pada waktunya, 

mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, mematuhi semua norma sosial 

yang berlaku dan bertanggung jawab terhadap atas semua pekerjaanya. 

Maharani (2010) menyatakan disiplin kerja mempengaruhi kinerja pegawai 

Dinas Pendidikan Kabupaten Ciamis. Santoso (2013) mengemukakan bahwa 

disiplin kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan 

Bank Central Asia Kudus. Tindow (2014) membuktikan bahwa disiplin kerja 

berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada Bank Sulut Cabang Calaca.   

Kompensasi merupakan semua bentuk pembayaran atau hadiah yang 

diberikan kepada karyawan terkait dengan apa yang telah dikerjakan oleh 

karyawan tersebut (Dessler, 2009).  Selain sebagai balas jasa, kompensasi 

juga berfungsi sebagai motivator terhadap karyawan dan sebagai status dan 

martabat sumber daya manusia di masyarakat, Herlambang (2013). Selain 

menerima gaji rutin setiap bulan, pegawai juga mendapatkan tambahan 

penghasilan dan fasilitas lain sesuai proporsinya masing-masing. Suwati 

(2013) menyatakan bahwa kompensasi mempengaruhi kinerja karyawan.  

Kepuasan kerja (job satisfaction) adalah keadaan emosional yang 

menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana para karyawan 

memandang pekerjaanya, menurut As’ad (dalam Sunyoto , 2012). Kepuasan 

kerja akan nampak pada sikap positif karyawan pada pekerjaan dan segala 

sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya. Penelitian Risqi (2015) 
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menyatakan bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja 

karyawan. Hal senada dikemukakan Khairiyah (2013) kepuasan kerja 

meningkatkan kinerja pada PT. Nutricia Indonesia Sejahtera. Suranto (2014) 

membuktikan bahwa  kepuasan kerja meningkatkan kinerja karyawan. 

Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai“. Studi 

Empirik pada UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo 

Kabupaten Boyolali. 

 

B. Perumusan Masalah 

Indikasi kurang maksimalnya kinerja pegawai pada UPT Pendidikan Dasar 

dan Luar Sekolah Kecamatan Mojosongo Kabupaten Boyolali  ditunjukkan 

dengan keterlambatan penyelesaian pekerjaan dan kurangnya inisiatif 

pegawai dalam menyelesaiakan pekerjaan, maka disusunlah rumusan 

masalah sebagai berikut :  

1. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

2. Apakah disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

3. Apakah kompensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh gaya 

kepemimpinan, disiplin kerja, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap 

kinerga pegawai pada UPT Pendidikan Dasar dan Luar Sekolah Kecamatan 

Mojosongo, Kabupaten Boyolali. Sedangkan secara spesifik tujuan 

penelitian ini adalah : 

a. Menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai. 

b. Menganalisis pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja pegawai. 

c. Menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja pegawai. 

d. Menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Bagi penulis 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pengalaman serta pendalaman teori yang sudah dipelajari dan 

merupakan hasil implementasi ilmu yang diperoleh penulis dibangku 

kuliah terhadap kenyataan dilapangan. 

b. Bagi organisasi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi yang bisa dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan 

organisasi dalam upaya meningkatkan kinerja pegawai. 

c. Bagi Dunia Akademis 
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Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan bahan referensi 

bagi peneliti yang akan datang. 

 

D. Sistematika  PenulisanTesis 

BAB I –PENDAHULUAN 

   Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah yang 

mendasari pentingnya diadakan penelitian, identifikasi, dan perumusan 

Masalah Penelitian, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian serta 

Sistematika Penulisan. 

BAB II- TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi Tinjauan Pustaka yang mendiskripsikan pengertian masing-

masing variabel, Hubungan antar variabel, Hipotesis dan Kerangka Pemikiran. 

BAB III - METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi uraian tentang Lokasi dan Objek penelitian, Disain 

Penelitian, Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran, Populasi dan 

Sampel Penelitian, Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data yang 

digunakan, Rancangan Uji Hipotesis. 

BAB IV - HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang Hasil Penelitian yang meliputi 

Gambaran Umum Objek Penelitian, Struktur Organisasi, Deskripsi Jabatan dan 

Karasteristik Responden yang menjadi sampel dalam penelitian, Analisis Data 

yang meliputi Uji Deskriptif, Uji Instrumen Penelitian, Uji Validitas, Uji 



8 
 

 
 

Reliabilitas, Uji Asumsi Klasik, Uji Normalitas, Multikolinearitas dan 

Heteroskedastisitas, dan Pengujian Hipotesis meliputi Analisis Regresi Linier 

Berganda, Uji Ketepatan Model, Uji Pengaruh Variabel Bebas secara individu, 

dan Uji Determinasi. Pembahasan yang merupakan pembuktian Hipotesis. 

BAB  V – PENUTUP 

Pada bab ini berisi uraian tentang kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

penelitian, Keterbatasan Penelitian dan saran-saran yang perlu disampaikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


