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A. Latar Belakang Masalah 

Fakta yang ada akhir-akhir ini menunjukkan bahwa PNS sebagai aparatur 

pemerintah terkesan lamban dalam pelayanan publik. Pelayanan Dinas Catatan 

Sipil Pemerintahan Kabupaten Asahan juga dinilai masih buruk karena 

mempersulit warga dalam pengurusan kartu tanda penduduk (KTP). Banyak 

warga Asahan yang tidak memiliki KTP karena dipersulit untuk mengurus dan 

memperpanjang masa aktif  KTP dengan alasan blangko yang terbatas. Selain itu, 

warga juga sering dikenai pungutan-pungutan liar pada saat mengurus KTP 

(Hasby, 2009). 

Kinerja para pegawai negeri sipil di lingkungan sekretariat pemerintahan 

Kabupaten Waykanan mulai menurun. Buktinya, setiap hari Jumat sebelum jam 

pulang atau istirahat, perkantoran di pemkab Waykanan mulai terlihat sepi, hanya 

terlihat satu sampai dua pegawai yang ada di kantor tanpa melakukan aktifitas 

sama sekali. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemkab Waykanan, terutama 

kepala satuan kerja (Satker) yang ada di wilayah setempat. Sementara itu, salah 

seorang pegawai Dinas Pertanian menyatakan bahwa pada pagi harinya banyak 

pegawai yang masuk, tidak lama kemudian langsung pulang dan tidak masuk 

kantor lagi. “Pagi saat apel banyak pegawai yang masuk, setelah itu entah 



kemana,” ujarnya. Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, kantor yang sudah 

tutup jam 10.30 WIB yaitu kantor Bappeda Waykanan, Kantor Dinas 

Pertambangan, Kantor Dinas Perhubungan (Hermansyah, 2009). 

Di lingkungan Pemda Jabodetabek banyak PNS sesukanya masuk dan 

pulang kantor. Ada yang bahkan lebih banyak menghabiskan jam kantor untuk 

mencari pekerjaan  sampingan. Di lingkungan Pemda DKI, selain keterlambatan 

masuk kerja, ketika jam kerja berlangsung, masih banyak pegawai berkeliaran ke 

luar kantor di Balai Kota. Ada yang beralasan pergi sarapan, ada juga yang me-

ngatakan ada urusan. Kenyataan ini bertolak belakang dengan kondisi pegawai 

tidak tetap (PTT) di sana. Karena mereka rata-rata sudah hadir sejak pukul 07.00 

Wib sebab harus mengikuti apel pagi. Hal yang sama dapat kita jumpai di kantor 

Wali Kota Depok. Antara pukul 09.00 Wib sampai 11.00 Wib banyak pegawai 

memilih "nongkrong" di kantin atau sibuk membaca dan ngobrol dengan sesama 

mereka. Rendahnya disiplin pegawai juga dapat dilihat di lingkungan Pemkot dan 

Pemkab Bekasi, termasuk instansi pemerintah lainnya. Pada jam kerja, banyak 

karyawan PNS yang meninggalkan kantor sebelum waktunya. Banyak karyawan 

berseragam PNS berkeliaran di pertokoan dan pusat perbelanjaan pada jam kantor. 

Kebanyakan mereka hanya mengisi daftar absensi, lalu ke luar kantor (Piatu, 

2006). 

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pegawai Dinas 

Kesehatan Kabupaten Grobogan yang peneliti temui saat sedang berbelanja di 

salah satu minimall di kota Purwodadi pada saat jam kerja masih berlangsung, 

mengemukakan bahwa pegawai yang datang serta pulang kantor tidak pada 



waktunya, bersantai-santai pada jam kantor adalah hal yang biasa. Para pegawai 

bahkan sering pergi ke luar kantor pada saat jam kerja untuk keperluan pribadi 

karena atasan juga sering tidak hadir di kantor. Menurut mereka pimpinan tidak 

pernah melakukan suatu tindakan yang tegas terhadap perilaku para pegawai serta 

tidak memberikan contoh yang baik pada bawahannya. 

Dalam suatu organisasi perusahaan, kinerja pegawai yang tinggi sangat 

diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup organisasi perusahaan tersebut. 

Menurut Prawirosentono (1999) terdapat hubungan yang erat antara kinerja 

perorangan (individual performance) dengan kinerja organisasi (corporate 

performance). Bila kinerja karyawan (individual performance) baik maka 

kemungkinan besar kinerja organisasi atau perusahaan (corporate performance) 

juga baik. Seperti yang dikemukakan oleh Hikman (Usman, 2008) bahwa kinerja 

selalu merupakan tanda keberhasilan suatu organisasi dan orang-orang yang ada 

dalam organisasi tersebut. Sementara itu Stoner & Freeman (Usman, 2008) 

mengemukakan kinerja adalah kunci yang harus berfungsi secara efektif agar 

organisasi secara keseluruhan dapat berhasil. 

Sejalan dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 

tentang Pemerintah Daerah atau Otonomi Daerah membawa konsekuensi logis 

bagi Pemerintah Daerah yaitu adanya tuntutan pemberdayaan aparatur supaya 

lebih professional, responsif dan transparan. Mengingat kenyataan tersebut, 

peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu kebutuhan pasti. 

Peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk mengubah perilaku 

mereka menjadi perilaku yang lebih mampu melaksanakan aktivitas di segala 



bidang, karena pada dasarnya perilaku manusia dapat mempengaruhi setiap 

tindakan dalam mencapai tindakan dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai. 

Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah peningkatan kinerja 

pegawai yang mencerminkan kemampuan anggota organisasi dalam bekerja, 

artinya kinerja masing-masing pegawai dinilai dan diukur menurut kriteria yang 

sudah ditentukan sebelumnya oleh organisasi. Pada sisi inilah prestasi individu 

menjadi jaminan bagi organisasi bahwa organisasi akan tetap mampu menjawab 

setiap tantangan perubahan dan bahkan menjangkau setiap kemungkinan 

perubahan pada masa yang akan datang (Kwelju, 2004). 

Kedudukan dan peran pegawai negeri sipil sebagai unsur aparatur Negara 

mempunyai andil yang cukup besar dalam era otonomi daerah. Peranan pegawai 

di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan sangatlah menentukan 

dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kabupaten. Dengan 

demikian peningkatan mutu pegawai negeri sipil pada saat ini sangat diperlukan 

dengan harapan dalam peningkatan tersebut dapat diperoleh pegawai negeri sipil 

yang benar-benar mampu mengemban tugasnya secara professional, berdaya 

guna, berhasil guna, dan dapat meningkatkan efektivitas kerja sehingga akan 

menciptakan pegawai negeri sipil yang dapat memberikan pelayanan sesuai 

dengan tuntutan perkembangan masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat 

Kabupaten Grobogan dapat terwujud. 

Kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan atau tidak dilakukan 

karyawan. Kinerja karyawan adalah yang mempengaruhi seberapa banyak mereka 

memberi kontribusi kepada organisasi yang antara lain termasuk kuantitas output, 



kualitas output, jangka waktu output, kehadiran di tempat kerja dan sikap 

kooperatif (Mathis dan Jackson, 2002). 

Peningkatan kinerja tentu saja tidak lepas dari faktor-faktor yang 

mempengaruhinya seperti ciri personil individu yang terdiri dari segi fisik dan 

segi psikis individu (As’ad, 2001). Selain itu karakteristik individu, motivasi, 

imbal jasa dan penghargaan, stres, perilaku kelompok, perilaku antar kelompok 

dan konflik, kekuasaan dan politik, kepemimpinan, desain pekerjaan, desain 

organisasi, komunikasi, pengambilan keputusan, serta sosialisasi dan 

pengembangan karir juga mempengaruhi kinerja (Gibson, 1996). 

Penelitian Kwelju (2004) tentang kinerja pegawai mengemukakan bahwa 

motivasi, perilaku pemimpin, dan kesempatan pengembangan karier memiliki 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Dengan demikian, 

semakin tingginya motivasi pegawai, perilaku pemimpin serta semakin besar 

kesempatan pengembangan karier akan menyebabkan semakin tingginya kinerja 

pegawai, dimana perilaku pemimpin berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

pegawai sebesar 20,9%. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Suranta 

(2002) bahwa gaya kepemimpinan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan tanpa dimoderasi oleh motivasi sebesar 7,7%. 

Kepemimpinan didefinisikan sebagai kegiatan mempengaruhi pikiran, 

perasaan, sikap dan perilaku orang lain agar melakukan kegiatan atau pekerjaan 

untuk mencapai tujuan yang akan dicapai seorang pemimpin. Kepemimpinan 

dilakukan untuk mempengaruhi perilaku anggota organisasi, sebagai individu  



setiap kali menghadapi beberapa alternatif berperilaku atau kegiatan yang harus 

dipilih agar hanya memilih untuk melaksanakan pekerjaan yang terarah pada 

tujuan organisasi. Kegiatan kepemimpinan mempengaruhi perilaku anggota 

organisasi hanya dapat dikatakan berhasil apabila anggota organisasi memilih 

melaksanakan pekerjaannya dan meninggalkan pekerjaan lain di luar pekerjaan 

tersebut. Sukses tidaknya suatu organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

tergantung atas cara-cara memimpin yang dipraktekkan orang-orang atasan 

(pemimpin-pemimpin) itu (Nawawi, 2003). 

Salah satu gaya kepemimpinan yang efektif adalah gaya kepemimpinan 

transformasional, dimana pemimpin transformasional menginspirasi para 

pengikutnya untuk mengenyampingkan kepentingan pribadi mereka demi 

kebaikan organisasi dan mereka mampu memiliki pengaruh yang luar biasa pada 

diri para pengikutnya. Mereka menaruh perhatian terhadap kebutuhan 

pengembangan diri para pengikutnya; mengubah kesadaran para pengikut atas isu-

isu yang ada dengan cara membantu orang lain memandang masalah lama dengan 

cara yang baru; serta mampu menyenangkan hati dan menginspirasi para 

pengikutnya untuk bekerja keras guna mencapai tujuan-tujuan bersama (Robbins 

dan Judge, 2008). 

Berdasarkan hasil penelitian Wutun (Sjabadhyni, 2001) menjelaskan 

bahwa meningkatnya semangat dan usaha karyawan ke arah performance yang 

lebih memuaskan berasal dari perilaku atasannya dan diasosiasikan karyawan 

sebagai kepemimpinan transformasional. Berarti hasil penelitian ini 

mengindikasikan bahwa manajer perlu mengembangkan perilaku transformasional 



agar kepemimpinannya lebih mampu mengoptimalkan usaha dan pencapaian 

unjuk kerja yang lebih memuaskan. 

Setiap organisasi termasuk salah satunya instansi pemerintah pastinya 

mengharapkan kinerja yang tinggi dari pegawai dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya masing-masing untuk memperoleh kinerja organisasi yang tinggi. 

Namun pada kanyataannya  kinerja pegawai negeri sipil masih rendah. Hal ini 

salah satunya disebabkan oleh persepsi masing-masing pegawai berbeda terhadap 

gaya kepemimpinan karena pegawai memiliki karakteristik pribadi yang berbeda-

beda. Persepsi yang positif terhadap gaya kepemimpinan transformasional 

merupakan sarana yang tepat dalam membangun kesadaran bawahan akan 

pentingnya nilai kerja, mampu menyenangkan hati dengan memperhatikan 

kebutuhan bawahan dan menginspirasi bawahan untuk bekerja keras guna 

mencapai tujuan-tujuan bersama. 

Fenomena di atas menimbulkan pertanyaan pada diri peneliti apakah ada 

hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan 

kinerja pegawai negeri sipil? Berdasarkan fakta-fakta tersebut peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian dengan judul: Hubungan antara Persepsi terhadap 

Gaya Kepemimpinan Transformasional dengan Kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Dinas Kesehatan Kabupaten Grobogan. 

 

 

 



B. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui hubungan antara persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional dengan kinerja pegawai negeri sipil Dinas Kesehatan 

Kabupaten Grobogan. 

2. Mengetahui tingkat persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional 

dan tingkat kinerja pegawai negeri sipil Dinas Kesehatan Kabupaten 

Grobogan. 

3. Mengetahui besarnya sumbangan persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional dalam mempengaruhi kinerja pegawai negeri sipil Dinas 

Kesehatan Kabupaten Grobogan. 

 

C. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi bagi 

ilmuwan psikologi, serta pengembangan pada disiplin ilmu psikologi industri 

mengenai persepsi terhadap gaya kepemimpinan transformasional dalam 

meningkatkan kinerja pegawai negeri sipil. 

 

 



2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan 

pemahaman bagi pimpinan untuk memahami hubungan antara persepsi 

terhadap gaya kepemimpinan transformasional dengan kinerja. 

b. Dapat memberikan umpan balik bagi kinerja para pegawai sebagai 

pembimbing sikap untuk masa yang akan datang dan memberikan 

informasi mengenai manfaat persepsi terhadap gaya kepemimpinan 

transformasional sebagai upaya peningkatan kinerja. 

c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan 

informasi khususnya mengenai hubungan antara persepsi terhadap gaya 

kepemimpinan transformasional dengan kinerja pegawai negeri sipil. 

 


