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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kinerja adalah keberhasilan dalam sebuah organisasi selama periode 

tertentu dalam melaksanakan tugas yang dibandingkan dengan berbagai 

kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau berbagai kemungkinan lain 

yang telah disepakati bersama. Kinerja juga merupakan pelaksanaan suatu 

pekerjaan dan penyempurnaan pekerjaan sesuai dengan tanggungjawabnya 

sehingga dapat mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan. 

Semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, semakin kritis 

pula cara berfikir masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Perubahan yang 

semakin maju dan ketat dalam pemerintahan sekarang ini sangat membutuhkan 

perubahan individu ke arah yang lebih positif. Seringkali organisasi pemerintahan 

mempunyai permasalahan karena sumber daya manusia yang menyebkan 

organisasi itu sendiri mengalami kegagalan. Untuk mengantisipasi kegagalan 

tersebut di perlukan pengelolaan sumber daya manusia yang baik. Karena kinerja 

merupakan faktor yang paling berdampak dalam pencapaian keputusan organisasi. 

Meskipun organisasi tersebut memiliki kompetisi yang baik apabila tidak ada 

sumber daya manusia yang memadai akan sulit maju dan berkembang. Hal ini 

menunjukkan bahwa sebuah organisasi khususnya di pemerintahan tidak bisa 

terlepas dari peran tenaga kerja manusia yang harus diperhatikan segala 

kebutuhannya. 
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Organisasi pemerintah desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah 

di dalam struktur pemerintahan di Indonesia tetapi mempunyai peran dan fungsi 

dalam pelaksanaan program-program pemerintah. Sumber daya manusia pada 

organisasi pemerintah desa harus mempunyai kemampuan dengan kinerja yang 

baik untuk menunjang keberhasilan organisasi dan memberikan pelayanan kepada 

masyarakat dengan sebaik-baiknya. Seorang pegawai yang berkompeten di 

bidangnya dan melaksanakan tugas sesuai dengan tujuan organisasi akan 

menghasilkan kinerja yang baik sedangkan yang tidak berkompeten sehingga 

tidak mampu mencapai tujuan dengan maksimal maka akan menurunkan 

kinerjanya. Keberhasilan pemerintah desa ditentukan oleh kinerja perangkat desa 

sebagai pembantu Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan.  

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dikatakan  

bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau 

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sisem pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai 

sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa 

merupakan kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan. Proses 

pembentukan sebuah desa harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu, jumlah 

penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat desa, serta sarana dan 

prasarana pemerintahan. Perangkat desa bagian dari syarat pembentuk desa, sebab 
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perangkat desa termasuk dalam unsur penyelenggara pemerintah desa yang 

membantu kepala desa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Perangkat 

desa memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan desa, tetapi masih ada 

perangkat desa  yang memiliki sumber daya manusia yang belum memenuhi. 

Undang-Undang dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk 

menyelenggarakan otonomi desa guna menekankan pada prinsip demokrasi serta 

pemerataan daerah. Untuk mengawali otonomi daerah dibentuklah Undang-

Undang nomor 22 tahun 1999 yang merupakan cikal bakal dari peraturan 

pemerintah daerah. Untuk memenuhi perkembangan keadaan dan ketatanegaraan 

maka peraturan tersebut diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 32 tahun 

2004. Pada tahun 2014 peraturan nomor 32 tahun 2004 perlu diperbaharui lagi 

karna sudah tidak sesuai dengan keadaan dan tuntutan penyelenggaraan 

pemerintah daerah, maka peraturan tersebut diperbaharui menjadi Undang-

Undang nomor 23 tahun 2014 . Untuk menyelaraskan tugas dan wewenang dewan 

perwakilan deaerah maka peraturan pemerintah daerah perlu disesuaikan dengan 

peraturan mengenai pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga Undang-

Undang nomor 23 tahun 2014 diperbaharui menjadi Undang-Undang nomor 9 

tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 

tentang pemerintah daerah. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang 

Pemerintahan Daerah, pemberian otonomi kepada daerah dimaksudkan untuk 

meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah di daerah, 

terutama dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat 
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serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa. 

Peran pemerintah untuk memajukan kesejahteraan masyarakat penting untuk 

ditingkatkan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan masyarakat setiap daerah sesuai dengan aspirasi 

masyarakat. Bertitik dari pemikiran ini, pemerintah juga ikut serta dalam 

mengembangkan dan memajukan kehidupan masyarakat yang mampu bersaing 

dengan negara maju. Maka peningkatan kinerja aparatur merupakan hal yang 

sangat penting dalam menghasilkan prestasi kerja pegawai.  

Kinerja yang baik adalah kinerja yang mampu menghasilkan kegiatan 

yang bermanfaat untuk organisasi ataupun untuk masyarakat setempat. Banyak 

faktor yang menyebabkan kinerja perangkat desa memiliki kinerja yang unggul 

yang bertujuan untuk mendorong kinerja organisasi yang optimal. Faktor-faktor 

yang dapat menentukan kinerja individu dalam berbagai literatur seperti 

Pemimpin memberikan kepemimpinan yang dapat mempengaruhi pegawai agar 

mampu bekerja secara efektif dan efisien. Kepemimpinan yang baik dan 

lingkungan kerja yang kondusif merupakan syarat dalam mewujudkan motivasi 

kerja yang tinggi dan pencapaian tujuan kerja yang maksimal dan sesuai dengan 

harapan. Budaya Organisasi, dan disiplin kerja juga ternasuk salah satu hal yang 

mendukung keberhasilan kinerja.  

Faktor yang pertama dapat digunakan untuk meningkatkan Kinerja 

perangkat desa adalah kepemimpinan seorang pemimpin. Unsur organisasi salah 

satunya adalah memiliki struktur yang didalamnya mengandung sebuah 

wewenang, tanggungjawab, dan pembagian kerja. Konsikuensi dari unsur 
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organisasi tersebut harus ada seorang pemimpin dan yang dipimpin. Hersey dan 

Blanchart dalam Sunyoto (2013:34) mengemukakan, “Kepemimpinan adalah 

setiap upaya seseorang yang mencoba untuk mempengaruhi tingkah laku 

seseorang atau kelompok, upaya untuk mempengaruhi tingkah laku ini bertujuan 

untuk mencapai tujuan perorangan, tujuan teman, atau bersama-sama dengan 

tujuan organisasi yang mungkin sama atau berbeda”. Kepemimpinan merupakan 

cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama 

dan bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi.  

Faktor berikutnya yang diidentifikasikan berpengaruh pada kinerja adalah 

budaya organisasi. Secara teoritis, budaya organisasi atau corporate culture sering 

diartikan sebagai nilai-nilai, simbol-simbol yang dimengerti dan dipatuhi bersama, 

yang dimiliki suatu organisasi sehingga anggota organisasi merasa satu keluarga 

dan menciptakan suatu kondisi anggota organisasi tersebut merasa berbeda 

dengan organisasi lain (Kusumawati, 2008) dalam Widasari (2018). Usoro dan 

Adigwe (2014) dalam Widasari (2018) menyatakan bahwa budaya organisasi 

menggambarkan keadaan organisasi yang sesungguhnya dari sebuah organisasi. 

Budaya yang produktif adalah budaya yang dapat menjadikan organisasi menjadi 

kuat dan tujuan organsisasi dapat tercapai. Robbins (2008) dalam Astutik (2016) 

mengemukakan bahwa budaya organisasi mencerminkan sifat-sifat dan ciri-ciri 

yang dirasa terdapat dalam lingkungan kerja dan timbul karena kegiatan 

organisasi yang dilakukan secara sadar atau tidak, dan dianggap mempengaruhi 

perilaku serta kepribadian. 
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Selain kepemimpinan, budaya organisasi, faktor lainnya yang 

mempengaruhi kinerja perangkat desa adalah lingkungan kerja. Menurut 

Nitisemito (2004:66) dalam Anasari (2015), “Lingkungan kerja adalah segala 

sesuatu yang ada di sekitar pegawai yang dapat mempengaruhi dirinya dalam 

menjalankan tugas-tugas yang dibebankan”. Sesuai dengan pernyataan tersebut 

menurut Buchori Zainun (Jemmi Bernardi dan Ernawati, 2010:13), “Kinerja 

perangkat desa ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan luar dan iklim 

organisasi”. Instansi harus dapat memperhatikan kondisi yang ada dalam 

organisasi baik di dalam maupun di luar ruangan tempat kerja, sehingga pegawai 

dapat bekerja dengan lancar dan merasa aman. 

Faktor terakhir dalam penelitian ini adalah disiplin kerja. Disiplin kerja 

Menurut Wirawan (2009:138) dalam syahida (2018) disiplin adalah sikap dan 

perilaku kepatuhan terhadap peraturan organisasi, prosedur kerja, kode etik, dan 

norma budaya organisasi lainnya yang harus dipatuhi dalam memproduksi suatu 

produk dan melayani konsumen organisasi. Disiplin kerja dalam pelaksanaannya 

harus senantiasa dipantau, diawasi dan hal tersebut seharusnya menjadi perilaku 

yang baku setiap pegawai dalam suatu organisasi khususnya untuk meningkatkan 

kinerja. 

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh 

Rina Erla Anasari dan Nanik Suryani Tahun 2015 dengan judul Pengaruh 

Kepemimpinan, Lingkungan kerja, dan Fasilitas Kantor Terhadap Kinerja 

Perangkat Desa di Kecamatan Lampung Kabupaten Batang. Perbedaan dalam 

penelitian ini adalah penulis menghapus satu variabel independen yaitu fasilitas 
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kantor dan menambahkan dua variabel independen baru yaitu budaya organisasi, 

dan disiplin kerja serta mengganti studi kasus yang awal nya dilakukan pada 

Kecamatan Limpung Kabupaten Batang menjadi dilaksanakan pada Kecamatan 

Jatisrono Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis 

melakukan penelitian mengenai “PENGARUH KEPEMIMPINAN, BUDAYA 

ORGANISASI, LINGKUNGAN KERJA, DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP 

KINERJA PERANGKAT DESA (Studi kasus pada Desa-desa di Kecamatan 

Jatisrono Kabupaten Wonogiri)”. 

B. Rumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, maka timbul 

beberapa pokok permasalahan yang mendasari mengapa penelitian ini 

dilakukakan. Pokok permasalahan yang akan diteliti ini dirumuskan dalam bentuk 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah Kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di 

Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri ? 

2. Apakah Budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di 

Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri? 

3. Apakah Lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di  

Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri? 

4. Apakah Disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja perangkat desa di 

Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian ini 

bertujuan untuk:  

1. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh 

kepemimpinan terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Jatisrono 

Kabupaten Wonogiri. 

2. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Jatisrono 

Kabupaten Wonogiri. 

3. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh 

lingkungan kerja terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Jatisrono 

Kabupaten Wonogiri. 

4. Untuk menganalisis dan memberi bukti empiris mengenai pengaruh 

disiplin kerja terhadap kinerja perangkat desa di Kecamatan Jatisrono 

Kabupaten Wonogiri. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan, manfaat dari 

penelitian ini sebagaimana yang diharapkan sebagai berikut : 

1. Manfaat secara teoritis  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan pengetahuan 

yang berhubungan dengan kinerja perangkat desa bagi para mahasiswa dan 

masyarakat pada umumnya. 
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b. Memberikan pengetahuan sejauh mana pengaruh kepemimpinan, budaya 

organisasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja perangkat 

desa di Kecamatan Jatisrono Kabupaten Wonogiri.  

c. Sebagai pijakan dan referensi pada peneliti selanjutnya yang berhubungan 

dengan kinerja perangkat desa serta menjadi bahan kajian lebih lanjut. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi pihak akademisi 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu proses pembelajaran serta 

pengaplikasian ilmu pengetahuan, terutama yang berhubungan dengan 

Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan pengaruh faktor-faktor 

kepemimpinan, budaya organisasi, lingkungan kerja, dan disiplin kerja 

terhadap kinerja perangkat desa.  

b. Bagi instansi terkait 

Hasil penelitian diharapkan memberikan sumbangan saran, pemikiran dan 

informasi yang bermanfaat bagi Desa-desa di Kecamatan Jatisrono 

Kabupaten Wonogiri dalam pertimbangan pengambilan keputusan 

mengenai faktor yang mempengaruhi kinerja perangkat desa yang 

berkaitan dengan perencanaan strategi dalam meningkatkan kinerja . 

c. Bagi pihak lain 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi tambahan atau untuk 

pengembangan ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya, dan sebagai 

bahan pertimbangan organisasi atau instansi lain yang menghadapi 

permasalahan yang sama. 
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E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman dan penelahaan penelitian, maka dibuat 

rancangan penulisan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang landasan teori yang berisi tentang pengertian 

Kinerja perangkat desa, faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja 

perangkat desa, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, dan hipotesis 

penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang desain penelitian, populasi dan sampel 

penelitian, metode pengumpulan data, definisi operasional variabel, 

pengukuran variabel dan metode analisis data. 

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pelaksanaan penelitian, statistik deskriptif, 

analisis data dan pembahasan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan penelitian dan saran.


