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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kantor mempunyai peran yang sangat signifikan dalam membentuk 

karakter karyawannya dalam dunia perkantoran proses-proses penyelenggaraan 

kegiatan merupakan sesuatu hal yang sangat penting dan paling di utamakan. 

Khususnya dalam kehidupan berorganisasi, faktor sumber daya manusia 

merupakan masalah utama dalam setiap kegiatan yang ada di dalamnya. 

Kelangsungan hidup sebuah organisasi bergantung pada pemimpinnya karena 

itu memilih pemimpin yang baik diperlukan untuk mewujudkan kemajuan yang 

belum tercapai. Seorang pemimpin yang bertanggung jawab dalam kantor 

menjadikan alasan kenapa seorang pemimpin sangat diperlukan baik di dalam 

organisasi maupun di kantor karena dengan adanya seorang pemimpin akan 

mempengaruhi tercapainya tujuan utama di kantor tersebut.   

Faktor penting dalam kantor adalah pemimpin karena dengan adanya 

kepemimpinan dapat mampu membuat perubahan dengan menganalisa apa 

yang menjadi kelemahan dan kekuatan baik internal dan eksternal 

organisasinya sehingga mampu memecahkan masalah yang dihadapi dan dapat 

lebih meningkatkan kinerja karyawan. Kepemimpinan adalah suatu proses 

memberi arti pada kerjasama dan dihasilkan dengan kemauan untuk memimpin 

dalam mencapai tujuan Jacob & Jacques (2008).  



2 
 

Kualitas dari pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting 

dalam keberhasilan atau kegagalan organisasi Bass (1990) dalam Menon 

(2002) demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi baik yang 

berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai keberhasilan 

atau kegagalan pemimpin. Sedangkan menurut Kartono (2005) Kepemimpinan 

merupakan kemampuan untuk memberikan pengaruh yang konstruktif kepada 

orang lain untuk melakukan suatu usaha kooperatif mencapai tujuan yang 

sudah direncanakan.  

Menurut Kreitner & Kinicki (2008) Kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi dari seorang individu terhadap orang lain untuk mencapai 

sebuah tujuan bersama. Tanpa kepemimpinan hubungan antara tujuan 

perseorangan dan tujuan organisasi mungkin menjadi tidak searah keadaan ini 

menimbulkan situasi dimana perseorangan bekerja untuk mencapai tujuan 

pribadinya, sementara itu keseluruhan organisasi tidak efisien dalam 

pencapaian sasaran-sasarannya.  

Selain kepemimpinan yang harus diperhatikan dalam suatu organisasi, 

hal lain yang menjadi salah satu penentu kinerja dari suatu organisasi tersebut 

adalah komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan di kantor. Komitmen 

mempunyai peranan yang penting terhadap pemimpin dan karyawan karena 

dengan adanya suatu komitmen di organisasi akan menentukan perjanjian apa 

yang akan di setujui secara bersama di kantor. Sikap yang ada dalam komitmen 

organisasi mencerminkan seorang individu mengenal dan terikat pada 

organisasinya, memiliki komitmen tinggi pada organisasi untuk melihat dirinya 
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sebagai anggota organisasi yang mempunyai loyalitas terhadap organisasi 

dimana memberikan perhatian terhadap kemajuan organisasi secara bersama. 

Tingkatan komitmen di kantor perlu dilakukan untuk mengetahui 

seberapa jauh hubungan yang terjalin  antara karyawan terhadap komitmen 

yang sudah di tetapkan oleh kantor  apakah akan terjalin hubungan kerja 

profesional atau sebaliknya. Semakin kuat komitmen organisasi tersebut maka 

akan semakin kuat organisasi atau perusahaan, indikator kuat dan lemahnya 

komitmen organisasi dapat diukur dari kesetiaan dan saling percaya, Inovasi 

dan pengembangan, prestasi dan pelaksanaan goal (tujuan), peraturan dan 

kebijakan formal Chatab (2007). 

Komitmen di dalam sebuah organisasi akan membuat pekerja 

memberikan yang terbaik kepada organisasi dalam menyelesaikan peekerjaan. 

Menrut Hill and Huq (2004) Komitmen organisasi ini akan muncul jika 

karyawan merasa nyaman dengan organisasinya, selain itu pemimpin yang 

sukses tergantung pada tingkat komitmen karyawan terhadap organisasinya.  

Komitmen pada organisasi yang tinggi dapat diartikan bahwa 

pemihakan karyawan (loyalitas) pada organisasi yang memperkerjakannya 

adalah tinggi karena kepemimpinan berkaitan pula dengan kepercayaan 

organisasi, semakin baik kepemimpinan maka kepercayaan organisasi akan 

terbentuk dengan baik. Dengan demikian komitmen yang tinggi akan 

meningkatkan kepercayaan organisasi Robertson, et. Al, (2002).  

Dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasional merupakan 

identifikasi seorang individu terhadap organisasi dan tujuan-tujuannya serta 
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berniat mempertahankan keanggotaannya karena kepemimpinan dan komitmen 

organisasi, merupakan dua hal yang mempengaruhi terwujudnya kepercayaan 

organisasi selain itu komitmen organisasi merupakan awal dari terbentuknya 

organisasi itu sendiri sebuah komitmen terjalin karena adanya kepercayaan 

antara pemimpin dan karyawan hasil dari kepercayaan itulah yang 

menghasilkan sebuah komitmen yang dijalanlkan secara bersama-sama untuk 

meningkatkan hasil kinerja karyawan di kantor. 

Karyawan merupakan bagian paling utama dari kantor hal ini terlihat dari  

kinerja karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu sikap 

dan perilaku karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan apakah menguntungkan 

atau merugikan perusahaan dapat terlihat dari tinggi rendahnya kualitas kinerja 

karyawan di kantor oleh sebab itu kinerja karyawan wajib di perhatikan oleh 

pimpinan. Kinerja merupakan prestasi kerja yakni perbandingan antara hasil 

kerja yang secara nyata dengan standar kerja yang ditetapkan. Setiap kantor 

akan berusaha untuk selalu meningkatkan kinerja karyawannya demi 

tercapainya tujuan kantor.  

Menurut Soeprihanto (2000) Kinerja atau prestasi kerja seorang 

karyawan  pada dasarnya adalah hasil kerja seorang karyawan selama periode 

waktu tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, misalnya standar, 

target atau kriteria lain yang ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati 

bersama. Penilaian kinerja karyawan dapat dilakukan dengan cara mengukur 

prestasi kerja dan mengevaluasi proses hasil kerja karyawan untuk mengetahui 

kesalahan dalam menyelesaikan pekerjaan selain itu penilaian kinerja juga 
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memudahkan pimpinan dalam menentukan kebijakan bagi karyawan tersebut 

yang berkaitan dengan pekerjaan yang sedang dikerjakan di kantor. Kinerja 

karyawan akan bergantung pada komitmen organisasi dan kepercayaan 

organisasional, organisasi kedepan akan bergantung pada komitmen organisasi, 

kepercayaan organisasi, dan kinerja pimpinan dalam mengembangkan strategi 

usahanya Zefane, et.al., (2008). 

Kinerja karyawan Kantor Pengadilan Negeri Pati dalam menyelesaikan 

pekerjaan dan tugas kantor berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah 

ditetapkan pimpinan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu dan 

bertanggung jawab apabila melakukan kesalahan karena hal itulah tugas dari 

seorang pemimpin adalah mengevaluasi hasil kerja karyawan. Kepemimpinan 

yang baik disiplin dalam bekerja dan komitmen kerja yang tinggi akan 

meningkatkan kinerja karyawan tetapi apabila kepemimpinan yang buruk akan 

berdampak terhadap menurunnya kinerja karyawan di kantor Pengadilan 

Negeri Pati. 

Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

tentang “Pengaruh Kepemimpinan Organisasi Dan Komitmen Organisasi 

Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus pada Kantor Pengadilan 

Negeri Pati)”. Penelitian ini dibutuhkan untuk mengetahui sejauh mana 

pengaruh kepemimpinan, komitmen terhadap kinerja karyawan pada karyawan 

di Kantor Pengadilan Negeri Pati. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka 

masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah kepemimpinan organisasi berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan Kantor Pengadilan Negeri Pati? 

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan Kantor Pengadilan Negeri Pati ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan organisasi terhadap kinerja 

karyawan Kantor Pengadilan Negeri Pati. 

2. Untuk menganalisis pengaruh komitmen terhadap kinerja karyawan   

Kantor  Pengadilan Negeri Pati. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, sebagai berikut : 

1. Manfaat teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan referensi dan bahan 

masukan bagi penelitian-penelitian dimasa yang akan datang. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung dan membuktikan 

teori-teori berkaitan dengan pengaruh kepemimpinan organisasi dan 

komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. 
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2. Manfaat praktis  

a. Mampu memberikan masukan kepada pemimpin terutama di instansi 

yang terkait dalam peningkatan komitmen dan kualitas kinerja 

karyawan. 

b. Memberikan wacana dan masukan dalam pengetahuan Sumber Daya 

Manusia  dalam pengembangan dan peningkatan potensi karyawan. 

E. Sistematika Penulisan 

Suatu karya ilmiah memerlukan sistematika dalam penulisan yang baik, 

teratur dan terperinci. Berikut adalah sistematika penulisan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

BAB I: Pendahuluan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penelitian. 

BAB II: Tinjauan Pustaka 

Berisi tentang tinjauan teori, penelitian terdahulu, hipotesis dan 

kerangka pemikiran. 

BAB III: Metode Penelitian 

Berisi penjelasan tentang jenis penelitian, definisi operasional 

dan pengukuran variabel, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, desain pengambilan sampel, dan metode 

analisis data yang digunakan oleh peneliti. 
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BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang deskripsi sejarah singkat 

objek penelitian, karakteristik responden, analisis data dan 

pembahasan. 

BAB V: Penutup 

Sebagai bab terakhir dari peneitian ini akan diuraikan simpulan 

yang merupakan penyajian singkat apa yang diperoleh dalam 

pembahasan. Dalam bab ini juga dimuat keterbatasan penelitian 

dan saran berdasarkan hasil penelitian. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


