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BAB I. PENDAHULUAN 

 

 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

 

 

Peran sumber daya manusia merupakan faktor yang sangat berperan dalam 

organisasi perusahaan maupun suatu instansi pemerintahan.  Ketersediaan 

dari sumber daya manusia yang berkualitas menjadi kekayaan utama pada 

suatu perusahaan, karena tanpa ketersediaan sumber daya manusia yang 

berkualitas, aktivitas suatu instansi pemerintahan tidak akan terjadi.  Peran 

aktif seorang pegawai sangat diperlukan dalam menetapkan rencana, 

sistem, proses dan tujuan yang ingin dicapai.   

 

Keberadaan dari sumber daya manusia selain menjadi obyek dalam tujuan 

pembangunan juga sekaligus sebagai subyek pembangunan mempunyai 

kualitas yang memadai guna mendukung keberhasilan pembangunan 

nasional.  Hal ini tersimpul dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara 

(GBHN) tahun 1993 dengan rumusan sasaran utama PJPT II sebagai 

berikut : “Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Indonesia 

yang maju, dalam suasana tentram dan sejahtera, lahir batin, dalam tata 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara berdasarkan Pancasila yang 

serba selaras, serasi dan seimbang dalam hubungan antar sesama manusia, 
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manusia dan masyarakat, manusia dengan alam lingkungannya dan 

manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa”. 

 

Memperhatikan dari uraian di atas, jelaslah bahwa upaya pembangunan 

sumber daya manusia merupakan titik sentral dari proses pembangunan 

nasional masa kini dengan cara menempatkannya pada posisi yang 

strategis khususnya dalam menghadapi globalisasi ekonomi. 

 

Pembangunan Sumber daya manusia dalam GBHN khususnya aparatur 

pemerintah diarahkan untuk menciptakan aparatur yang lebih efisien, 

efektif, bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan seluruh tugas 

urusan pemerintah dan pembangunan dengan sebaik-baiknya dengan 

dilandasi sikap dan semangat pengabdian pada masyarakat, bangsa dan 

negara.  Dalam hubungan ini maka kemampuan sumber daya manusia 

khususnya aparatur pemerintah untuk merencanakan, melaksanakan, 

mengawasi dan mengendalikan pembangunan harus ditingkatkan dan 

dibina terus menerus mutunya. 

 

Suatu organisasi dapat berjalan secara efektif sangat ditentukan oleh 

beberapa faktor selain dari faktor sumber daya manusia keefektifan 

organisasi dalam mencapai visi, misi dan tujuan organisasi tidak terlepas 

dari peran pemimpin.  Tipologi kepemimpinan merupakan tulang 

punggung pengembangan organisasi karena tanpa kepemimpinan yang 

baik akan sulit untuk mencapai tujuan organisasi, bahkan untuk 

beradaptasi dengan perubahan yang sedang terjadi di dalam maupun di 

luar organisasi.  
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Pada suatu organisasi atau instansi, kepemimpinan berkaitan dengan 

pengarahan kepada pegawai untuk melakukan pekerjaan, ini menjadi 

bagian penting dalam memahami perilaku kerja. Beberapa penelitian telah 

memperlihatkan bahwa tidak ada satu cara terbaik untuk memimpin 

bawahan. Hal ini tergantung pada pemimpinnya, bawahan, dan situasi 

yang ada.  

 

Dalam suatu organisasi pemimpin merupakan panutan, sehingga 

perubahan harus dimulai dari tingkat yang paling atas (from up to bottom). 

Oleh sebab itu organisasi memerlukan pemimpin yang mampu menjadi 

motor penggerak perubahan (transformation) organisasi. Kepemimpinan 

yang transformasional pada prinsipnya memotivasi bawahan untuk berbuat 

lebih baik dari apa yang biasa dilakukan, dengan kata lain dapat 

meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kerja.  

 

Pemimpin yang transformasional cenderung untuk mengkomunikasikan 

visi dan tujuan organisasi secara lebih jelas sehingga bawahan  dapat 

mengidentifikasikan dan cenderung menimbulkan pengaruh yang kuat 

pada pengikut, memberikan motivasi pada bawahannya serta merangsang 

kreativitas untuk berkinerja lebih baik demi tercapainya tujuan organisasi.  

 

Selain tipologi pemimpin, kualitas sumber daya manusia,lingkungan kerja 

dalam suatu instansi pemerintah atau organisasi publik juga mempengaruhi 

kinerja yang dilaksanakan oleh pegawai. Lingkungan kerja yang tercipta 
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dengan baik akan menghasilkan kinerja yang optimal, karena adanya rasa 

nyaman yang diperoleh para pegawai dalam menjalankan tugasnya, sesuai 

dengan pendapat Sedarmayanti (2007:21).  Lingkungan kerja ini sendiri 

terdiri atas fisik dan non fisik yang melekat dengan pegawai sehingga 

tidak dapat dipisahkan dari usaha pengembangan kinerja pegawai.  

Lingkungan kerja yang segar, nyaman dan memenuhi standar kebutuhan 

layak akan memberikan kontribusi terhadap kenyamanan pegawai dalam 

melakukan tugasnya.  Lingkungan kerja non fisik yang meliputi 

keramahan sikap para pegawai, sikap saling menghargai di waktu berbeda 

pendapat, dan lain sebagainya adalah syarat wajib untuk terus membina 

kualitas pemikiran pegawai yang akhirnya bisa  membina kinerja mereka 

secara terus-menerus.  

 

Lingkungan kerja yang baik akan menimbulkan dampak positif bagi 

kinerja pegawai, karena akan menimbulkan motivasi dan semangat kerja 

baik secara langsung maupun tidak langsung. Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Lampung Timur. merupakan dinas yang baru 

terbentuk dan pecahan dari Dinas Pertanian, dimana kondisi lingkungan 

kerjanya masih sangat terbatas. Hal ini dapat dilihat dari fasilitas kerja 

yang masih kurang memadai, sarana dan prasarana yang sangat terbatas, 

serta kondisi kantor yang belum representatif dalam menunjang kinerja 

pegawai menjadi faktor yang dapat berpengaruh terhadap kinerja pegawai 

di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur.  
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Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur merupakan 

salah satu organisasi publik pada satuan kerja dan perangkat daerah 

Kabupaten Lampung Timur yang mempunyai tugas membantu Bupati 

dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

perikanan di daerah Kabupaten Lampung Timur Lembaga teknis daerah 

ini berdiri bersamaan dengan terbentuknya Kabupaten Lampung Timur 

yakni pada Tahun 2001 yang menjadikan ini menarik untuk diteliti karena 

instansi ini dinaungi oleh 2 (dua) Kementerian sekaligus yaitu 

Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). 

 

Pada umumnya kinerja pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Lampung Timur sudah baik, namun dalam pelaksanaannya 

belum dilakukan secara optimal. Fakta yang terlihat menunjukkan bahwa 

sering ditemui perilaku pegawai yang tidak bekerja secara sungguh-

sungguh, datang dan pulang kerja tidak tepat waktu, terutama ketika 

pimpinan sedang dinas luar dan pada saat hari pembagian gaji atau insentif 

pegawai umumnya aktif ke kantor dan melaksanakan tugasnya. Penulis 

berasumsi bahwa dari perilaku pegawai yang demikian itu, terdapat 

gambaran bahwa pegawai dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya 

mengalami berbagai kendala, baik itu berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan maupun lingkungan kerja yang ada. 

Rendahnya etos kerja yang ditunjukkan oleh para pegawai Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Lampung Timur tentunya berkaitan dengan gaya 

kepemimpinan yang diterapkan oleh pimpinan dan lingkungan kerja di 

kantor yang ada. Karena gaya kepemimpinan merupakan kegiatan 
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mempengaruhi dan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain 

untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok (Kartono, 1982:39).  

 

Apabila efektivitas kerja pegawai kurang optimal tentunya tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan juga tidak akan dapat tercapai dengan 

baik. Dua hal inilah yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak 

manajerial terutama pimpinan instansi, agar dapat sedini mungkin 

mengantisipasi dan berupaya meningkatkan kualitas manajemen sumber 

daya manusia yang ada pada lembaga tersebut. Bagaimana mungkin tujuan 

yang ditetapkan dapat tercapai, apabila banyak pegawai yang kurang 

peduli dengan tanggung jawabnya belum lagi pelaksanaan komunikasi 

internal yang kurang optimal.  

 

Dari fakta dan pemaparan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji 

lebih dalam sehingga dapat menjadi bahan pembelajaran dalam hal 

meningkatkan mutu pelayanan di Kabupaten Lampung Timur di masa 

yang akan datang.  Berdasarkan hal tersebut, maka penulis mengambil 

judul penelitian:  

“Pengaruh Kepemimpinan Transformasional terhadap Kinerja 

Pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lampung 

Timur”.  
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1.2  Identifikasi Masalah 

 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dapat 

diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut : 

a. Bahwa gaya kepemimpinan masih berorientasi pada pelaksanan 

tugas dari pada pembinaan  dan pengembangan pegawai dinas 

kelautan dan perikanan Lampung Timur. 

b. Perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju 

cenderung selalu diikuti proses transformasi struktural 

c. Prakarsa dan inisiatif pegawai dinas kelautan dan perikanan 

Lampung Timur yang belum tumbuh dan berkembang dengan 

sendirinya namun masih menunggu perintah atau petunjuk atasan. 

d. Lingkungan kerja yang belum optimal sehingga banyak pegawai 

dinas Kelautan dan Perikanan Lampung Timur yang tidak merasa 

nyaman dalam bekerja. 

e. Adanya keluhan pegawai dinas kelautan dan perikanan Lampung 

Timur bahwa hasil pekerjaan mereka kurang mendapat apresiasi 

dari pimpinan 

f. Belum tercapainya pekerjaan secara optimal dengan dilihat dari 

hasil pekerjaan yang belum sesuai dengan target pekerjaan yang 

ditentukan. 
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1.3   Rumusan Masalah 

 

 

 Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah :  

Apakah kepemimpinan yang transformasional berpengaruh terhadap 

kinerja pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lampung 

Timur?  

 

 

 

1.4 Tujuan Penelitian  
 

 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  

 Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan yang transformasional 

terhadap kinerja pegawai di Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten 

Lampung Timur. 

 

 

 

1.5   Manfaat Penelitian  

 

 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi  : 

1.   Dinas Kelautan dan Perikanan di Kabupaten Lampung Timur, yang 

mencakup; 

a. Sebagai bahan informasi untuk lebih meningkatkan dan memicu 

peningkatan kinerja  pegawai di lingkungan kerja dinas tersebut 
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b. Informasi untuk Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Lampung Timur selaku manager dan pimpinan SDM di lingkungan 

tersebut 

c. Meningkatkan mutu dan kualitas calon SDM (Sumber Daya 

Manusia) 

 

2.   Bagi Masyarakat dan Lembaga Ilmu Pengetahuan 

a. Sumbangan pustaka ilmiah dalam bidang manajemen sumber daya 

manusia 

b. Bahan referensi untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah dalam 

bidang manajemen sumber daya manusia. 

 

 


