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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Masalah sumber daya manusia yang selama ini menjadi sorotan bagi 

perusahaan atau organisasi untuk tetap bertahan diera persaingan globalisasi. 

Pencapaian tujuan visi misi perusahaan atau oganisasi dipengaruhi oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah tingkat kinerja karyawan di perusahaan itu sendiri. 

Kebosanan dalam dunia pekerjaan sering muncul pada individu-individu karyawan 

maka dari itu pemimpin harus mampu membuat situasi menyenangkan dan tidak 

terlalu monoton, sumber daya manusia adalah aset yang sangat penting untuk 

menunjang keberhasilan diperusahaan maupun organisasi. Sumber daya manusia 

yang ada pada perusahaan ataupun organisasi memiliki perang masing-masing yang 

nantinya menimbulkan pola perilaku, tingkah laku dan motivasi kerja. Tingkat 

kepuasan kerja karyawan tersebut akan memunculkan ketika kedisiplinanya dalam 

menyelesaikan tugas maupun menaati peraturan yang ada dalam perusahaan atau 

organisasi tersebut. Karyawan yang menjalankan tugasnya dengan tepat waktu adalah 

salah satu konsep kedisiplinan karyawan dalam menjalankan tugasnya. 

Penelitian yang dilakukan oleh Hendra & Handoyo (2013) Manajemen 

sumber daya manusia (SDM) bukanlah sesuatu yang baru dilingkungan organisasi, 

khususnya usaha dibidang bisnis atau perusahaan lainya. Usaha manusia untuk 

bekerjasama secara sistematis maupun secara efisien belum bisa terealisasikan secara 
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maksimal, artinya pengembangan kualitas kerja dalam perusahaan maupun organisasi 

itu sangat penting akan tetapi perusahaan tidak bisa meninggalkan hal-hal yang 

krusial seperti kesejahteraan pada karyawan. Maka untuk mencapai tujuan organisasi 

akan sangat mudah. Artinya karyawan dalam hal ini mengalami tingkat kebosanan 

pada saat menjalankan tugas ataupun pekerjaan yang seharusnya dikerjaan sesuai 

dengan yang ditentukan, dan merekapun tidak bisa bekerja secara maksimal ketika 

sesuatu yang mereka kerjakan secara berulang-ulang. 

Sebagian karyawan menunjukan rendahnya kunjungan kerja ketidak hadiran, 

karyawan yang tidak mengikuti apel rumah sakit, karyawan terlambat datang, dari 

pengamatan dan informasi yang didapat dari kepala bidang keperawatan masih 

ditemukan karyawan yang tidak menulis status keperawatan yang tetap, sebaliknya 

masih ada karyawan yang suka duduk pada jam kerja, semangat untuk menjalankan 

aktivitas ini masih rendah, kepemimpinan mereka kurang ketat, tidak adanya sangsi 

tegas, keluhan karyawan tentang pelatihan yang tidak merata, dan ini menunjukan 

bahwa kinerja sebagian besar staf adminitrasi Rumah sakit Distrik Abepura 

Lumbantobin & Kasima, (2016). Dalam penetian yang dilakukan oleh Potu (2013), 

dikantor ditjen kekayaan Negara dimaluku dimana intansi pemerintah dalam bidang 

pengelolaan kekayaan Negara, dan lelang sesuai dengan peraturan undang-undang 

yang berlaku dan peraturan mentri keuangan. Upaya menyusahakan terbentuknya 

kinerja yang efektif dan sistematis belum optimal dalam perusahaan tersebut, 

dikarenakan kendala-kendala yang sering menurun dari bulan kebualan, datang tidak 
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tepat waktu dan pulang kerja lebih awal dan menyelesaikan tugas tidak sesuai dengan 

target. 

Hasil penelitian di kantor Dinas Perhubungan dan Informatika Kabupaten 

Katingan Kalimantan Timur menunjukan bahwa tingkat kedisiplinan kerja karyawan 

sangat rendah, dilihat dari pegawai yang masuk siang (jam 08,00 WIB) dan 

pulangnya lebih awal sebelum (jam 15,30 WIB). Dari ketentuan masuk jam 07.00 

WIB dan pulang 15.30 WIB, yang ditandai dengan absensi kehadiran apel pagi dan 

apel siang (Royen & Ahmad, 2014). Pada PT. Satwiga Mustika Naga, dimana 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa ini terjadi fenomena berdasarkan laporan 

kehadiran karyawan disetiap bulan mengalami keterlambatan masuk kerja dengan 

waktu yang bervariasi antara 2 menit sampai 30 menit (Marsono, 2013). Persoalan 

yang terjadi pada perusahaan sering kali mengalami ketidak disiplinnya karyawan 

ketika datang kerja dengan tepat waktu. Berikut hasil wawancara yang dilakukan 

peneliti kepada salah satu karyawan kantor pelayanan pajak pratama di Sukoharjo. 

Apakah ada karyawan yang ada di kator pajak pratama yang masuk tidak sesuai 

dengan jam kantor. 

‘’ Ya, karna mungkin kondisi lalulintas dan sebagainya sampai 

dikantor terlambat seharusnya 07:30 itu maksimal. Tapi kadang ada 

yang masuk kantor jam 08.00 pagi, dan Kalo terlambat langsung 

dapat konsekuensi langsung ketika terlambat dan untuk 

tunjangannya langsung di potong.’’ ( HS, 30 Desember 2017). 

 

Observasi yang dilakukan oleh peneliti untuk mencari data awal pada 

karyawan pelayanan pajak prtama Sukoharjo di kantor pajak pelayanan Pratama 

Sukohrjo, pada tanggal 30 Desember 2017 pada pukul 07.30 WIB. Dari hasil 



4 

 

 

 

observasi yang dilakukan oleh peneliti terdapat 3 ruangan, ruangan pertama yaitu 

ruangan depan untuk bagian pelayanan adminitrasi/ bagian Umum yang menghadap 

kearah utara, ruangan sebelah selatan terdapat ruangan presensi seluruh karyawan dan 

ruangan depan arah selatan terdapat rungan penjaga. Dari observasi menunjukan 

bahwa ada beberapa karyawan yang masuk jam kantor tidak sesuai dengan jadwal 

yang sudah ditentukan yaitu 07.30 WIB. akan tetapi ada Sebagian karyawan yang 

telat dari 10 menit sampai 15 menit. Pada saat presensi jam masuk, dan ada beberapa 

karyawan juga yang keluar pada saat jam kerja, karyawan yang keluar untuk ngopi 

dan sarapan di depan kantor mereka. Disana terdapat 4 karyawan laki-laki dan 2 

karyawati yang sedang santai dan menikmati sarapan di salah satu angkringan. 

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan menunjukan bahwa masih banyak 

karyawan perusahaan yang tidak memiliki kedisiplin kerja yang baik sehingga 

membuat kinerja tidak efektif, dimana karyawan cenderung menunjukan sikap 

ketidak perdulian terhadap jam kerja yang sudah ditentukan, untuk menjalankan 

tugasnya sebagai pegawai, mereka datang tidak tepat waktu dan meninggalkan tempat 

kerja. Perilaku seperti itu bisa berpengaruh kepada karyawan lain untuk meningikuti 

tindakan indisipliner. Kedisiplin merupakan fungsi operatif MSDM yang terpenting 

karena semakin baik disiplin karyawan, semakin tinggi prestasi kerja yang dapat 

dicapainya. Tanpa disiplin karyawan baik, sulit bagi orgaisasi perusahaan mencapai 

hasil yang optimal, disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab 

seseorang terhadap tugas-tugas yang diberikan padanya Hasibuan (2017). Untuk 

meningkatkan kedisiplian kerja pada karyawan ada beberapa faktor yang bisa 
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mempengaruhi tingkat kedisipilnan, seperti halnya yang disampaikan Hasibuan 

(2017) bahwa faktor yang mempengaruhi tingkat kedisiplin kerja karyawan pada 

suatu organisasi diantaranya:  tujuan dan kemampuan, teladan pemimpin, balas jasa, 

keadilan, pengawasan melekat, sanksi hukuman, ketegasan, dan hubungan 

kemanusian. Faktor pemimpin merupakan hal yang penting dalam pembentukan 

disiplin kerja karyawan, oleh sebab itu pimpinan harus memiliki kemampuan untuk 

mengarahkan, membimbing karyawannya, adanya komunikasi antara kedua belak 

pihak untuk menghindari dari rasa keterasingannya di organisasi, sehingga timbul 

kepercayaan karywan terhadap perusahaan dimana karyawan merasa perusahaan 

dapat memenuhi apa yang menjadi kebutuahn dan perusahaan memberikan perlakuan 

yang adil terhadap kayawan, memberikan kompensasi sesuai dengan 

ketetapanhulkum yang berlaku dan hal ini kan meningkatkan disiplin kerja karyawan 

Dalam perusahaan atau organisasi terdapat seorang pemimpin yang akan 

memimpin bawahan untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan target atau visi 

misi organisasi maupun perusahaan. Model-model kepemimpinan sangatlah banyak 

didalam perusahan maupun organisasi seperti kepemimpinan demokrasi, 

kepemimpinan otoriter, kepemimpinan tranksional, kepemimpinan transformasional. 

Semua gaya kepemimpinan tersebut memiliki khasnya masing-masing. Akan tetapi 

kepemimpinan transformasional yang dianggap sebagai kepemimpinan moderen, 

dimana kepemimpinan ini memainkan peran penting untuk peningkatan organisasi. 

Kepemimpinan tarnsformasional prinsipnya berusaha memotivasi bawahan untuk 
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berbuat lebih baik dari apa yang biasa dilakukan, dengan kata lain dapat 

meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan berpengaruh 

terhadap peningkatan kinerja (Subhi, 2014).  

Rafferty & Griffin (2004) Pemimpin transformasional memotivasi para 

karyawan untuk mencapai kineja diluar harapan dengan mentarformasikan sikap, 

kepercayaan dan nilai-nilai para karyawan agar memperoleh kepatuhan. Salah satu 

penilaian kedisiplinan karyawan diperusahaan maupun organisasi bisa ditinjau dari 

seseorang patuh dengan segala pertauran yang dibuat oleh perusahaan. Menurut 

Apriyanto & Satrio (2015) Pemimpin yang transformasional harus mampu mengajak 

bawahannya untuk melakukan perubahan dimana perubahan tersebut berpengaruh 

terhadap kinerja dari karyawan itu sendiri. Komunikasi harus selalu dilakukan oleh 

pemimpin kepada bawahannya dalam pencapaian misi yang akan dilakukan. Konsep 

kepemimpinan tranformasional adalah dimana kepemimpinan transformasional 

diamati ketika para pemimpin mendorong pengikutnya untuk menaikan tingkat moral 

mereka, memotivasi, keyakinan, persepsi, dan lokais dengan tujuan organisasi. 

Pemimpin transformasional menampilkan inspirasi motivasi supaya mendorong 

pengikutnya untuk menjadi bagian dari budaya organisasi (Evelyn, & Elegwa , 2015).  

Bisa disimpulkan bahwa seseorang pemimpin dalam organisasi maupun 

perusahaan ketika meningkatkan kinerja yang efektif dan efesien untuk mencapai visi 

misi yang sesuai dengan harapan perusahaan maka perlu ada kerja sama atasan dan 

bawahanya, seorang pemimpin harus bisa merangkul segala elemen karyawan dalam 
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perusahaan tersebut tanpa ada pandang bulu, sehingga karyawan menganggap sama 

dimata pemimpinnya. Walaupun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi 

kedisiplin kerja pada karyawan, akan tetapi faktor kepemimpinan transformasional 

yang lebih banyak memberikan sumbangsi untuk meningkatkan disiplin kerja. Dilihat 

dari latar belakang yang disampaikan diatas, menunjukan sebuah rumusan masalah 

yaitu. Apakah ada hubungan antara persepsi kepemimpinan transformasional dengan 

disiplin kerja pada karyawan pelayanan pajak pratama di Sukoharjo? Sesuai dengan 

rumusan masalah diatas, peneliti ingin melakukan suatu penelitian dengan judul: 

Hubungan antara persepsi Kepemimpijnan Transformasional dengan disiplin kerja 

pada karaywan pelayanan pajak prtama di Sukoharjo.     

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah disampaikan diatas, maka 

tujuan penelitian adalah:  

1. Mengetahui hubungan antara kepemimpinan tranformasional dengan disiplin 

kerja krayawan kantor pelayanan pajak pratama pada bagian pengasan dan 

konsultasi di Sukoharjo. 

2. Mengetahui tingkat kedisiplin kerja krayawan kantor pelayanan pajak pratama 

pada bagian pengawasan dan konsultasi di Sukoharjo. 

3. Mengetahui tingkat persepsi terhadap kepemimpinan transformasional.   

4. Mengetahui seberapa besarnya sumbangan keefektifisan kepemimpinan 

transformasional terhadap disiplin keja karyawan. 
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C. Manfaat Penelitian 

1. Diharapkan hasil penetian ini mampu memberikan pertimbangan bagi seorang 

pemimpin untuk memiliki kesadaran bahwa gaya kepemimpinan 

transformasional merupakan salah satu gaya kepemimpinan yang dapat 

berpengaruh positif terhadap kedisiplin kerja pada sumber daya manusia. 

2. Diharapkan hasil penelitian ini mampu memperkaya pengetahuan bagi para 

ilmuwan khususnya bidang psikologi indunstri dan organisasi. 

3. Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan refensi bagi para 

penelitian-penelitian berikutnya terutama yang berkaitan dengan kepemimpinan 

tranformasioanal dengan disiplin kerja. 

 


