
BAB I 

PENDAHULUAN 

Di dalam kerja terutama dalam instansi pemerintahan, kinerja 

merupakan salah satu ukuran yang penting untuk melihat berhasil atau 

tidaknya individu tersebut dalam kedudukannya sebagai pegawai negeri sipil 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya setiap hari.Sebab salah 

satu variabel penting dalam keberhasilan suatu organisasi/instansi ialah 

ditunjang oleh kinerja dalam organisasi tersebut. Dalam kaitannya dengan 

hal tersebut, bahwa untuk mengawasi atau mengontrol kinerja para pegawai, 

dibutuhkan juga  faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu kepemimpinan dan 

motivasi kerja itu sendiri. Oleh karena itu, di dalam Bab ini, penulis akan 

menguraikan latar belakang pentingnya kepemimpinan transformasional 

motivasi kerja terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pendapatan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat. 

I.1 LATAR BELAKANG 

Pada berbagai bidang khususnya kehidupan berorganisasi, faktor 

manusia merupakan hal yang penting dalam setiap kegiatan yang ada 

didalamnya. Setiap organisasi membutuhkan adanya faktor sumber daya 

manusia. Berbicara tentang sumber daya manusia, Situmorang (2002) 

mengatakan berarti berbicara tentang manajemen sumber daya manusia 

(SDM), pada dasarnya kita akan berbicara tentang bagaimana meningkatkan 

peran serta dan sumbangan SDM dalam suatu organisasi agar optimal dalam 

proses jasa baik di sektor privat maupun sektor publik. Sama halnya dengan 

manajemen SDM pada umumnya, manajemen SDM aparatur pemerintah 

yang bergerak di sektor publik juga bertujuan agar SDM aparatur dapat 

memberikan sumbangan yang optimal dalam memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat. 



 Sebagaimana kita ketahui, bahwa suksesnya pelaksanaan fungsi 

organisasi tidak akan pernah lepas dari faktor tenaga kerja  atau pegawai-

pegawai yang bertugas di organisasi atau institusi tersebut. Dalam UU RI 

No.43 Tahun 1999 Bab II Pasal 3 ayat 1 menjelaskan bahwa pegawai negeri 

berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, 

dan merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan, dan 

pembangunan. sebab kinerja suatu organasasi sangat bergantung dari kinerja 

individu-individu yang ada dalam organisasi tersebut. 

Pegawai negeri sebagai unsur aparatur negara dan sebagai abdi masyarakat 

harus dapat menyelenggarakan pelayanan secara adil kepada masyarakat 

dengan dilandasi kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945. 

Dalam UU RI No.43 Tahun 1999 Bab I Pasal 1 mengatakan Pegawai Negeri 

adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat 

yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas 

dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebab itu untuk 

dapat melaksanakan tugas dengan baik, maka pembinaan pegawai diarahkan 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya  sehingga dapat memberikan 

pelayanan sesuai tuntutan perkembangan masyarakat. Sebagaimana yang 

tertuang dalam UU RI No. 43 Tahun 1999 Pasal 3 ayat 1 bahwa Pegawai 

Negeri berkedudukan sebagai unsur aparatur negara yang bertugas untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan 

merata dalam penyelenggaraan tugas negara, pemerintahan dan 

pembangunan. 

 



Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) 

Kabupaten Seram Bagian Barat,Malukuyang dibentuk sesuai Peraturan 

Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 16 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan, Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat. Dalam 

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Bupati Seram 

Bagian Barat Nomor 15 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi 

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah 

membantu Bupati Seram Bagian Barat melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan bidang pendapatan, pengelola keuangan dan aset 

daerah. karena itu sumber daya manusia yang ada didalamnya juga harus 

menunjang, disadari juga bahwa usia pemekaran kabupaten yang berusia 

muda, masih perlu dibenahi terutama dalam pelaksanaan tugas dan tanggung 

jawab serta disiplin waktu para pegawai, supaya dapat membantu  tugas 

pengelolaan keuangan terkhususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai 

income bagi daerah tersebut. 

Saat ini disadari bahwa kinerja pegawai negeri sipil sekarang menjadi 

sorotan, terutama rendahnya kinerja pegawai negeri sipil yang merupakan 

suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia terutama instansi 

pemerintahan. Berdasarkan data yang diperoleh dari cpns indonesia, 2011 

(dikutip dalam Fachrurezha, 2012), menjelaskan bahwa sekarang ini jumlah 

PNS sudah mencapai 4,7 juta orang, menurut mantan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Taufik Efendi, 55% dari total pegawai 

negeri sipil berkinerja buruk. Para pegawai hanya mengambil gajinya tanpa 

berkontribusi berarti terhadap pekerjaannya, sedangkan 60% yang bekerja 

efektif  dan selebihnya bisa dikatakan kurang produktif. Data tersebut 

menunjukkan bahwa di instansi pemerintahan masih terjadi masalah kinerja 



yang kurang baik, diantaranya ada beberapa pegawai yang kurang 

memberikan kontribusi berarti terhadap pekerjaannya. 

Masalah belum optimalnya kinerja para pegawai juga terjadi di Dinas 

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian 

Barat. Di tempat tersebut, kinerja para pegawai dinilai belum maksimal, 

dalam arti belum sesuai dengan kriteria terutama dalam pencapaian 

penyelesaian tugas yang di amanatkan. Hal itu juga di rasakan oleh 

masyarakat, diantaranya dalam pemberitaan media massa lokal (Siwalima, 

25 Juli 2012), dimana Ketua DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat 

mendesak agar Bupati SBB harus mengevaluasi kinerja aparatur 

pemerintahan yang mana dalam beberapa tahun belakangan tidak baik 

sehingga pelayanan publik terabaikan. 

Peningkatan kinerja pegawai DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat 

sangat  diperlukan. Karena dari data yang diperoleh, diketahui bahwa selama 

tahun 2012 jumlah pemasukan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) relatif 

lebih meningkat dari tahun 2013 yang berasal dari retribusi 

daerah yang mencapai Rp. 1.581.428.337 dan Lain-lain PAD yang sah 

sebesar Rp 5.285.987.463. secara persentase PAD yang berasal dari retribusi 

daerah 22,69% dan Lain-lain PAD yang sah 75,83%, tetapi pada tahun 2013 

retribusi daerah dan Lain-lain PAD yang sah mengalami penurunan dan 

mengalami peningkatan sebesar pada pemasukan pajak 

daerah 29,72% atau sebesar Rp 851.874.802 dan Hasil pengelolaan keuangan 

daerah yang dipisahkan 5,32% atau sebesar Rp 152.380.880 dibanding tahun 

2010, sebesar 0,87% untuk pemasukan yang berasal dari pajak daerah dan 

0,62% dari hasil pengelolalaan keuangan daerah yang dipisahkan. 

 Selain itu, berdasarkan data yang di dapat dari DPPKAD Kabupaten 

Seram Bagian Barat, dari segi disiplin waktu bekerja masih ditemukannya 



pegawai yang kurang menggunakan waktu secara baik. Hal ini dilihat dari 

masih adanya pegawai hadir lewat waktu yang ditentukan misalnya 

seharusnya jam masuk kantor adalah 07.30 WIB pagi tetapi hadir pukul 

10.00 WIB pagi. Makan siang dan istirahat pukul 12.00 – 13.00 WIB tetapi 

pada kenyataannya masih ditemukannya pegawai yang masuk kembali ke 

kantor pukul 15.00 WIB. Apel pagi dan sore yang tidak diikuti secara 

disiplin. Lemahnya disiplin pegawai ini dapat menurunkan kualitas 

pelayanan terutama dalam pengelolaan keuangan di daerah ini. 

 Karena itu DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat yang 

merupakan salah satu instansi yang memiliki peranan penting dalam 

pengelolaan keuangan daerah, dimana sebagai intansi yang sangat vital 

dalam  proses kelola keuangan baik dari Pendapatan asli daerah atau dari 

dana-dana yang lain agar dapat lebih meningkatkan kinerja pegawai 

sehingga proses tata kelola bisa dengan baik, sehingga memberikan pintu 

pada proses pengelolaan keuangan.  

 Selain itu menurut Sedarmayanti (2011), kinerja seseorang itu 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu1).Faktor Internal: faktor yang 

dihubungkan dengan sifat seseorang  misalnya kinerja seseorang baik karena 

mempunyai kemampuan tinggi, tipe pekerja keras. Seseorang mempunyai 

kinerja jelek disebabkan orang tersebut mempunyai kemampuan rendah dan 

tidak memiliki upaya memperbaiki kemampuannya. 2). Faktor 

eksternal:mempengaruhi kinerja seseorang, berasal dari lingkungan, seperti: 

perilaku, sikap, tindakan rekan kerja, bawahan/pimpinan, fasilitas kerja, 

iklim organisasi. Sedangkan Mamesah dan Kusmaningtyas (2012), 

menjelaskan ada tiga perangkat variabel yang mempengaruhi kinerja,yaitu: 

1.) variabel individual, terdiri dari: (a). kemampuan dan ketrampilan, (b). 

latar belakang: keluarga, tingat sosial. (c). demografis: umur, asal usul, jenis 



kelamin. 2.) variabel organisasional, terdiri dari sumberdaya, kepemimpinan, 

imbalan, struktur. 3.) variabel psikologis terdiri dari dari persepsi, sikap, 

kepribadian dan motivasi. 

 Mengingat pentingnya kinerja pegawai dalam mencapai kinerja 

organisasi, maka perlu dikaji faktor-faktor yang dapat meningkatkan kinerja 

pegawai untuk menunjang keberhasilan Dinas Pendapatan Pengelola 

Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat dikemudian hari 

antara lain yaitu faktor kepemimpinan. Upaya peningkatan kinerja pegawai 

sangat tergantung pada kemampuan pemimpinnya. Menjadi bertanggung 

jawab untuk pengembangan dan pelaksanaan keputusan 

strategis organisasi, pemimpin harus dapat mengembangkan sumber daya 

dalam organisasi secara optimal dalam memberikan layanan terbaik kepada 

stakeholder. Bahkan seorang pemimpin harus  menyediakan  apa yang 

dibutuhkan pengikut sehingga 

memotivasi   mereka   tetap   produktif   dan  melanjutkan  ke   arah  visi  ber

sama. 

Kemampuan pemimpin dalam menggerakkan dan memberdayakan bawahan

nya akan mempengaruhi kinerja mereka. Oleh sebab itu, seorang pemimpin 

harus dapat mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan tugas yang 

diperintahkan tanpa paksaan sehingga bawahan secara sukarela akan 

berperilaku dan berkinerja sesuai tuntutan organisani melalui arahan 

pimpinannya. 

 

Kepemimpinan sebagaimana diungkapkan Dewi dan Herachwati (2010) 

adalah kemampuan untuk mempengaruhi, menggerakkan, dan mengarahkan 

suatu tindakan suatu tindakan pada diri seseorang atau sekelompok orang 



untuk mencapai tujuan tertentu pada situasi tertentu. Gaya Kepemimpinan 

mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang 

pemimpin, yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. 

Oleh karena itu, Kepemimpinan transformasional diyakini sebagai gaya 

kepemimpinan yang efektif dalam memotivasi para bawahan untuk 

berperilaku seperti yang diinginkan. Northouse (2001), berpendapat bahwa 

pemimpin transformasional memotivasi bawahan dengan harapan : 1) 

membuat mereka lebih sadar mengenai tentang pentingnya hasil-hasil suatu 

pekerjaan, 2) mendorong mereka untuk lebih mementingkan organisasi 

daripada diri sendiri, dan 3) membuat mereka bergerak untuk memenuhi 

kebutuhan- kebutuhan pada tingkat yang lebih tinggi. 

Sementara itu, Munandar (2006), mengatakan bahwa dalam kepemimpinan 

transformasional terjadi interaksi antara pemimpin dan pegawainya ditandai 

oleh pengaruh pemimpin untuk mengubah perilaku pegawainya menjadi 

seseorang yang merasa mampu dan bermotivasi tinggi dan berupaya 

mencapai kinerja kerja yang tinggi dan bermutu, dimana pemimpin 

mengubah pegawainya sehingga tujuan kelompok kerjanya dapat dicapai 

bersama. 

 Komariah dan Triatna (2006)mengemukakan bahwa pemimpin 

transformasional adalah agen perubahan dan bertindak sebagai katalisator, 

yaitu yang memberi peran mengubah sistem ke arah yang lebih baik. 

Katalisator adalah sebutan lain untuk pemimpin transformasional karena ia 

berperan meningkatkan segala sumber daya manusia yang ada. Berusaha 

memberikan reaksi yang menimbulkan semangat dan daya kerja cepat 

semaksimal mungkin, selalu tampil sebagai pelopor dan pembawa 

perubahan. 



 Sementara itu Burns (dalam Yukl, 2010), membedakan antara 

kepemimpinan tranformasional dengan kepemimpinan transaksional. 

Kepemimpinan transformasional menyerukan nilai-nilai moral dara para 

pengikut dalam upayanya untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang 

masalah etis dan untuk  memobilisasi energi dan sumber daya mereka untuk 

mereformasi institusi. 

 Sehubungan dengan hal di atas, penelitian dari (Kaihatu dan Rini, 

2007) yang menunjukkan bahwa bila kepemimpinan transformasional 

diterapkan dengan baik dapat mempengaruhi bawahan dan meningkatkan 

motivasi dan rangsangan intelektual maupun pertimbangan secara individu 

yang diarahkan pada upaya pencapaian tujuan bersama maka akan 

meningkatkan perilaku ekstra peran para bawahan secara langsung dan selain 

itu pemimpin harus memahami model kepemimpinan transformasional 

seperti berorientasi pada pendukung, prinsip, perubahan, fokus pada masa 

depan, mengandalkan ekspresi perasaan, sehingga menghasilkan sesuatu 

melebihi harapan dan juga sebagai seorang diagnostik handal, pemimpin 

harus bersifat adaptif yang berfokus pada perubahan dan bersifat strategis 

sebagai perencana strategis, sehingga para bawahan merasakan adanya suatu 

kepercayaan, kebanggaan, loyalitas, dan rasa hormat dan akhirnya mereka 

termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. 

 Selanjutnya, ada penelitian lain yang menentang penelitian di atas 

yang dilakukan oleh Komardi (2009), dalam jurnalnya yang berjudul 

Pengaruh Kepemimpinan Transformasional dan Transaksional serta Motivasi 

kerja terhadap kinerja dan kepuasan individual karyawan dalam Organisasi 

Perusahaan Industri Telekomunikasi. berdasarkan hasil pengujian hipotesis 

pengaruh antar variabel ditemukan bahwa variabel kepemimpinan 

transformasional berpengaruh non signifikan terhadap kinerja karyawan. 



Lebih lanjut penelitian yang dilakukan oleh Mamesah dan Kusmaningtyas 

(2012), dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional dan 

Transaksional terhadap kepuasan kerja dan dampaknya terhadap kinerja 

karyawan di Departemen Pelayanan Medis Rumah Sakit Adi Husada Undaan 

Wetan Surabaya bahwa berdasarkan hasil perhitungan secara simultan 

analisis regresi linier berganda pada penelitian ini menunjukkan bahwa gaya 

kepemimpinan transformasional tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan kerja dan kinerja karyawan. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang bertentangan itulah, merupakan 

alasan mengapa penulis perlu meneliti bagaimana pengaruh kepemimpinan 

transformasional terhadap kinerja pegawai. Karena kepemimpinan 

transformasional merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi 

kinerja pegawai. 

 Selain faktor kepemimpinan transformasional, untuk mengamati 

suatu kinerja yang efektif pada organisasi, terdapat juga faktor motivasi 

kerja. Karena keberhasilan organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan 

tidak terlepas dari peran motivasi dalam diri tiap individu. Hal ini sesuai 

dengan apa yang diungkapkan oleh Greenberg dan Baron (2008) bahwa 

motivasi adalah suatu proses yang mendorong,mengarahkan dan memelihara 

perilaku manusia ke arah pencapaian suatu tujuan. Sementara itu McClelland 

(1987) mengatakan bahwa motivasi kerja adalah dorongan yang berasal dari 

dalam diri seseorang untuk berprestasi dalam upaya mencapai tujuan yang di 

inginkan. Sedangkan Robbins (2007), mengatakan bahwa motivasi sebagai 

proses yang ikut menentukan intensitas, arah dan ketekunan individu dalam 

usaha mencapai sasaran karena pemberian motivasi merupakan salah satu 

tugas pemimpin dalam rangka mengarahkan potensi dan sumber daya 

manusia untuk pencapaian tujuan organisasi. Lebih lanjut As’ad (2002), 



mengatakan timbulnya tingkah laku karena dipengaruhi oleh kebutuhan-

kebutuhan yang ada dalam diri manusia. Dalam konsepnya mengenai 

motivasi, dalam diri individu terdapat tiga kebutuhan pokok yang mendorong 

tingkah lakunya dan salah satunya yaitu, need for achievement, merupakan 

kebutuhan untuk mencapai sukses, yang diukur berdasarkan standar 

kesempurnaan dalam diri seseorang. Kebutuhan ini berhubungan erat dengan 

pekerjaan, dan mengarahkan tingkah laku pada usaha untuk mencapai 

prestasi tertentu. 

 Suatu jurnal penelitian yang mengkaji pengaruh motivasi kerja 

terhadap kinerja pegawai yang dilakukan oleh Subroto dan Gunistiyo (2009), 

yang meneliti pengaruh motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan pada 

bank swasta di kota Tegal. Dari hasil penelitian ini diperoleh hasil, bahwa 

motivasi berprestasi mempunyai pengaruh signifikan dan positif terhadap 

peningkatan kinerja, dengan hasil penelitian ini menunjukan bahwa semakin 

tinggi motivasi untuk berprestasi yang dimiliki seseorang, semakin tinggi 

kemungkinan tercapainya peningkatan kinerjanya. 

 Namun, ada penelitian yang bertentangan, yang dilakukan oleh 

Abdulsalam dan Mawoli (2012), dalam jurnalnya yang berjudul Motivation 

and Job Performance of Academic Staff of State Universities in Nigeria : The 

Case of Ibrahim Badamasi Babangida University, Lapai, Niger State yang 

mengkaji pengaruh motivasi terhadap kinerja staf akademik, kinerja 

mengajar secara keseluruhan berdasarkan hasil uji hipotesis dengan 

menggunakan teknik koofisien korelasi mendapatkan korelasi yang negatif 

antara motivasi kerja dengan kinerja staf akademik, serta kinerja penelitian 

sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja staff akademik maupun dalam kinerja peneliti. 



 Usman (2009) mengungkapkan bahwa motivasi pegawai sebagai 

suatu alasan yang dapat diartikan sebagai keinginan atau kebutuhan yang 

melatarbelakangi seseorang sehingga ia terdorong untuk bekerja, karena 

dengan adanya motivasi dapat merangsang individu untuk melakukan 

tindakan- tindakan untuk merealisasikan tujuan organisasi tersebut. Sebab 

itu, apabila keinginan atau kebutuhan dapat terpenuhi maka peningkatan 

kinerja juga dapat terwujud. Oleh karena itu, pimpinan harus dapat 

memberikan dorongan atau motivasi kepada pegawainya. 

 Hasil penelitian yang dilakukan oleh Abdusalam & Mawoli (2012), 

bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Subroto dan 

Gunistiyo (2009), sama halnya juga dengan kepemimpinan 

transformasional. Maka berdasarkan beberapa penelitian tentang 

kepemimpinan transformasional dengan kinerja pegawai diatas yang saling 

bertentangan itulah, merupakan alasan mengapa penulis perlu meneliti 

bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. 

 Adanya hasil-hasil penelitian yang saling bertentangan antara 

Subroto dan Gunistiyo (2009), Kaihatu dan Rini (2007), Abdulsalam dan 

Mawoli (2012), Komardi (2009) dan Mamesah dan Kusmaningtyas (2012) 

merupakan alasan untuk diadakan penelitian mengenai pengaruh gaya 

kepemimpinan transformational dan motivasi terhadap kinerja pegawai. 

I.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan hal yang dikemukakan di atas, peneliti ingin melihat apakah ada 

pengaruh kepemimpinan transformasional dan motivasi kerja secara 

simultan terhadap kinerja pegawai pada dinas pendapatan,pengelola 

keuangan dan aset daerah di Kabupaten Seram Bagian Barat? 

I.3 Tujuan Penelitian 



 Dengan mengacu pada latar belakang masalah, maka tujuan 

penelitian adalah untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan 

transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Dinas 

Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Seram 

Bagian Barat, Maluku. 

I.4 Manfaat Penelitian 

 1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pembelajaran dan 

pengaplikasian ilmu pengetahuan di bidang psikologi industri dan organisasi 

(sumber daya manusia) terutama dapat menjadi salah satu referensi atau 

gambaran di bidang kinerja pegawai terkhususnya dalam suatu institusi atau 

organisasi. 

 2. Manfaat Praktis 

 a. Bagi Pegawai : Pegawai dapat meningkatkan kinerja kerjanya 

sehingga proses pelayanan dan pelaksanaan dapat ditingkatkan. 

  b. Bagi Organisasi/Dinas : Hasil penelitian ini diharapkan menjadi 

bahan masukan/pertimbangan berkaitan dengan kepemimpinan 

transformasional, motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. 

 

 

 

 

 



 

 




