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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Meningkatnya kebutuhan sumber daya manusia berdampak pada 

peningkatan kualitas manusia itu sendiri, seperti halnya dalam era globalisasi 

sekarang ini kebutuhan akan keahlian manusia untuk mempersiapkan kualitas 

dan kuantitas yang dimiliki sangat di butuhkan perusahaan dan lembaga 

organisasi. 

Dalam sebuah perusahaan dan lembaga organisasi faktor yang terpenting 

adalah sumber daya manusia (Human Resources), karena sumber daya 

manusia adalah penggerak roda perusahaan dan lembaga organisasi keahlian 

yang dimiliki oleh sumber daya manusia tersebut, maka perusahaan dan 

lembaga organisasi dapat berjalan dengan maksimal dan mencapai tujuan 

yang di harapkan perusahaan dan lembaga organisasi. Di lain sisi perusahaan 

dan lembaga organisasi tidak bisa menjalankan kegiatanya tanpa adanya 

sumber daya manusia yang ikut terlibat secara langsung.  

Sumber daya manusia akan selalu mengambil peran aktif dalam tumbuh 

kembangnya perusahaan dan lembaga organisasi dalam setiap pengoperasian, 

karena sumber daya manusia merupakan perencana, pelaku dan penentu 

tercapainya suatu tujuan. Oleh sebab itu sumber daya manusia (pegawai) yang 

berkerja sesuai fungsinya dapat menunjang terciptanya tingkat keberhasilan 

serta tujuan perusahaan dan lembaga organisasi. Tujuan perusahaan dan 
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lembaga organisasi tidak akan tercipta tanpa adanya peran aktif karyawan 

walaupun alat-alat penunjang perusahaan dan lembaga organisasi  yang begitu 

cangih. Untuk dapat mengetahui sejauh mana keadaan, peran serta kontribusi 

sumber daya manusia dalam mencapai tujuan perusahaan dan lembaga 

organisasi, tentu di perlukan pengukuran kinerja. 

Perusahaan dan lembaga organisasi di katakan berhasil dan efektif  

apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut salah satunya adalah setiap 

individunya yang berada di dalamnya mempunyai kinerja yang baik. Torang 

(2012:118) Menjelaskan kinerja adalah suatu kuantitas dan kualitas atas hasil 

kerja individu dan sekelompok pegawai yang berada di organisasi dalam 

melaksanakan tugas pokok serta berpedoman kepada norma, standar 

operasional prosedur kriteria dan ukuran yang telah di terapkan dalam 

organisasi. 

Perusahaan dan lembaga organisasi yang efektif dan dikatakan berhasil 

akan selalu ditompang sumber daya manusia yang berkualitas. Ada faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yang sampai saat ini masih di 

pandang sebagai faktor yang sangat penting dalam perusahaan dan lembaga 

organisasi, fakto-faktor meliputi : kepemimpinan, kompensasi dan kompetensi 

yang dapat mempengaruhi hampir semua lini kehidupan  manusia di suatu 

perusahaan dan lembaga organisasi. 

Kepemimpinan merupakan faktor pertama yang dapat menunjang kinerja 

seseorang dalam perusahaan dan lembaga organisasi, kepemimpinan ikut 

ambil bagian untuk menciptakan keadaan serta kolaborasi antar lini dalam 



3 
 

semua keputusan yang di ambil yang bertujuan untuk kemajuan bersama. 

Ardana et al (2012: 179) menyatakan pemimpin adalah seseorang yang 

mempunyai kemampuan memimpin artinya punya keahlian untuk 

mempengaruhi tingkah laku orang lain. Suryoto (2012: 34) mengungkapkan 

kepemimpinan adalah setiap tindakan seseorang yang mencoba untuk 

mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok, sesuai keinginanya   yang 

bertujuan untuk perorangan, teman dan bersama-sama sesuai tujuan organisasi 

yang mungkin sama atau berbeda.  

Dalam perusahaan dan lembaga organisasi pemberian kompensasi 

merupakan timbal-balik serta apresiasi atas kinerja yang telah dilakukan 

sumber daya manusia (pegawai) dalam menjalankan tugasnya, serta 

pendorong dalam peningkatan kinerja sumber daya tersebut. 

Sunyoto (2012: 29) menyampaikan kompensasi merupakan tindakan 

berbagai subproses untuk memberikan balas jasa kepada karyawan atas 

pelaksanaan pekerjaan dan untuk memotivasi karyawan agar mencapai tujuan 

yang diinginkan. Hasibuan (2009: 118) menyatakan bahwa kompensasi adalah 

suatu bentuk yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang diberikan 

kepada perusahaan. Di dalam kompensasi sistem insentif merupakan penyalur 

kompensasi dengan kinerja. Pemberian kompensasi kepada pekerja diberikan 

atas  penghargaan perusahaan yang berdasarkan kinerja dan senioritas atau 

jumlah jam kerja. Wibowo (2007 : 348). 

Sumber daya manusia yang mempunyai Pengetahuan, keahlian dan 

kreatifitas sangat di butuhkan  untuk menciptakan kinerja yang optimal dalam 
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suatu perusahaan dan lembaga organisasi. Kompetensi adalah suatu 

kemampuan untuk menjalankan suatu pekerjaan yang berlandaska atas 

keterampilan dan pengetahuan serta di dorong oleh sikap kerja yang dituntut 

dari pekerjaan tersebut. Kompetensi merupakan landasan dasar karakteristik 

manusia serta  mengindikasikan cara berbertindak dan berpikir, menyesuaikan 

situasi, dan mendukung untuk periode waktu tertentu. (Wibowo 2007: 325). 

Diatas telah banyak menerangkan bagian mana kinerja itu terbentuk dari 

suatu upaya yang tidak lepas dari faktor-faktor pendukung dalam peningkatan 

sumber daya manusia itu sendiri. Faktor-faktor tersebut sangat berpengaruh 

selain faktor lain yang berada di lingkungan perusahaan dan lembaga 

organisasi. 

 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah adalah bagian penting yang harus ada dalam penulisan 

suatu karya ilmiah. Maka dari itu peneliti sebelum melakukan penelitian harus 

mengetahui terlebih dahulu mengenai permasalahan yang ada. Berdasarkan 

latar belakang masalah yang ada, peneliti merumuskan suatu permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Apakah Kepemimpinan berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai? 

2. Apakah Kompensasiberpengaruh terhadap Kinerja Pegawai? 

3. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai? 

4. Apakah Kepemimpinan, Kompensasi, dan Kompetesi berpengaruh 

Terhadap Kinerja Pegawai? 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Menganalisis pengaruh antara kepemimpinan terhadap kinerja pegawai 

Dinas Kepemudaan dan Olahraga kota Surakarta. 

2. Menganalisis pengaruh antara kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga kota Surakarta. 

3. Menganalisis pengaruh antara kompetensi terhadap kinerja pegawai Dinas 

Kepemudaan dan Olahraga kota Surakarta 

4. Menganalisis pengaruh secara bersama-sama antara kepemimpinan, 

kompensasi, kompetensi terhadap kinerja pegawai Dinas Kepemudaan dan 

Olahraga kota Surakarta.  

 

D. Manfaat Penelitian 

Apabila seseorang peneliti telah selesai melakukan penelitian dan 

memperoleh hasil, maka diharapkan dapat menyumbangkan hasil penelitian 

tersebut kepada masyarakat, atau khususnya kepada bidang yang diteliti. 

Melalui kegiatan penelitian ini diharapkan dapat dicapai beberapa manfaat, 

yaitu : 

1. Bagi Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Surakarta 

Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat Dinas kedepannya 

sebagai bahan  acuan dalam peningkatan kinerja para pegawainya melalui 

hubungan kepemimpinan, kompensasi dan kompentensi terhadap kinerja 

pegawai di dinas daerahnya masih-masing agar terciptanya semua tujuan. 
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2. Bagi Peneliti 

Dari semua teori serta praktek yang di peroleh dalam bangku perkuliahan 

dengan kenyataan dan keadaan yang ada di tuangkan dalam sebuah bentuk 

penelitian. 

3. Bagi Pihak Lain 

Bagi pihak lain dapat di jadikan sebagai salah satu sumber serta contoh 

acuan untuk kepentingan dalam kegiatan penelitian yang terkait di masa 

yang akan datang nantinya. 

 

E. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI 

BAB I   :  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi penjelasan latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian,manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan skripsi. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai berbagai teori-teori 

yang digunakan untuk menunjang penelitian ini yaitu : pengertian 

tentang kepemimpinan, pengertian mengenai kompensasi, 

pengertian kompetensi dan pengertian tentang kinerja pegawai. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini berisi mengenai teknik pengumpulan data dan 

sumber data, populasi, dan sampel, teknik pengambilan sampel, 

dan teknik analisis data. 
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BAB IV  : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai gambaran umum 

Dinas, hasil analisis data dan pembahasan . 

BAB V   : PENUTUP 

                Berisi berbagai kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran-saran. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 


