
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Tujuan utama dari suatu organisasi pemerintah daerah adalah menjalankan 

kebijakan yang diberikan oleh negara yang telah ditetapkan dalam konstituti negara dan 

harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang bersangkutan sesuai dengan visi dan 

misi negara demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat (Faozan & Mansoer, 2008). 

Agar organisasi pemerintah dapat mencapai tujuan diperlukan pegawai yang berkualitas, 

yang mampu bekerja dengan baik, produktif, terampil, kreatif, disiplin, tekun, loyal 

kepada pimpinan dan berusaha untuk memperoleh hasil kerja yang baik sehingga mampu 

meraih prestasi kerja. Selain itu, suatu organisasi pemerintah juga harus menghargai 

kinerja dan prestasi para pegawainya dengan memberikan sistem reward yang sesuai 

kepada pegawainya. 

Seiring berkembangnya era reformasi, terdapat tuntutan untuk meningkatkan 

kinerja organisasi sektor publik agar lebih berorientasi pada terwujudnya good public and 

corporate governance (Mardismo, 2009). Pemerintah sebagai organisasi sektor publik 

bertanggung jawab penuh meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaksanakan 

pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial menjalankan aspek-aspek fungsional 

dari pemerintahan secara efisien dan efektif sehingga dapat berwujud good governance.  

Kepemimpinan menjadi faktor yang vital dan memainkan peranan penting di 

dalam organisasi pemerintahan daerah. Melalui peran kepemimpinan dan adanya fasilitas 

dapat berfungsi bagi organisasi untuk mencapai tujuan. Sekretaris Jendral PBB, Kofi 

Annan, dalam Human Development Report yang dirilis United Nations Development 

Programme (UNDP) mencantumkan sebuah kalimat penting yang menggarisbawahi 

realita krisis kepemimpinan formal di level internasional: "Obstacles to democracy have 

little to do with culture or religion, and much more to do with the desire of those in power 

to maintain their position at any cost." (Segala yang menjadi penghalang bagi demokrasi 

tidak terlalu berkaitan dengan kebudayaan atau agama; hal ini berkaitan erat dengan 

keinginan para penguasa untuk mengamankan posisi mereka bagaimana pun caranya) 

(United Nations Development Programme, 2002). Hal ini menggambarkan bahwa 

keberhasilan dalam suatu organisasi, dipengaruhi pada efektivitas kepemimpinan dalam 

suatu organisasi. Pemimpin harus dapat menciptakan hubungan kerja yang harmonis, baik 

antara sesama karyawan, maupun antara pimpinan dengan bawahan. Kemampuan 
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pemimpin dalam mengarahkan serta mendayagunakan potensi yang dimiliki seluruh 

karyawan akan berpengaruh pada peningkatan kinerja karyawan.  

Tantangan besar yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan 

salah satunya adalah ketersediaan pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang 

semakin berkurang. Imbasnya, ada beberapa Organisasi Perangkat Daerah harus dijabat 

pelaksana tugas (Plt). Pemerintah Kabupaten Pasuruan hanya bisa melakukan pergeseran 

pejabat eselon II pada masing-masing Dinas atau Organisasi Perangkat Daerah, sekaligus 

menunggu proses lelang jabatan yang membutuhkan banyak tahap dan waktu. Tantangan 

lain yang harus dihadapi ialah bagaimana menjalankan program pemerintahan sesuai 

dengan visi-misi Kepala Daerah. Dengan demikian Bupati Pasuruan harus efektif 

menempatkan pejabat sesuai kompetensinya supaya pembangunan on the track dengan 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).  Untuk itu Pemimpin 

Organisasi Perangkat Daerah tentu dituntut untuk selalu amanah terhadap kepercayaan 

yang diberikan kepada dirinya. Kepemimpinan di suatu organisasi pada umumnya masih 

memandang bahwa hakekat kepemimpinan adalah amanah dari manusia dan bukan suatu 

amanah dari Tuhan sekaligus dari manusia (Rida, 2018). Kepemimpinan dalam suatu 

organisasi berdasarkan atas materi dan mengabaikan nilai-nilai keteladanan. Hal ini 

berdampak pada kinerja yang dicapai akan berorientasi pada tercapainya tujuan organisasi 

semata dan bukanlah tanggung jawab manusia kepada Tuhan (Widyawati, 2018). 

Reward merupakan sesuatu yang diberikan kepada seseorang atau kelompok jika 

mereka dapat melakukan suatu keunggulan di bidang tertentu (Lehman, 2012). Pemberian 

reward harus dilakukan oleh organisasi dengan layak dan adil kepada karyawan. 

Pemberian reward yang tidak adil akan menyebabkan timbulnya kecemburuan sosial 

diantara para karyawan sehingga akan memicu hubungan kerja yang kurang harmonis dan 

tentunya berdampak negatif bagi kinerja pegawai. 

Manajemen sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci untuk 

meningkatkan kinerja pegawai atau karyawan karena selain menangani masalah 

keterampilan dan keahlian, manajemen SDM juga berkewajiban membangun perilaku 

kondusif karyawan untuk meningkatkan produktivitas dan kinerja karyawan. Peningkatan 

kinerja karyawan salah satunya dapat dilkukan dengan cara meningkatkan Kualitas 

Kehidupan Kerja para karyawannya. Kualitas Kehidupan Kerja merupakan refleksi suatu 

filosofi manajemen yang berusaha meningkatkan martabat karyawan, memperkenalkan 

perubahan budaya dan memberikan peluang untuk tumbuh dan berkembang (Gibson, 

2012). 
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Kualitas kehidupan kerja merupakan masalah utama yang patut mendapat 

perhatian organisasi. Kualitas kehidupan kerja memiliki kaitan langsung dengan 

produktivitas, karena kualitas kehidupan kerja yang ditingkatkan pada akhirnya akan 

mengarah pada produktivitas dan kepuasan kerja yang lebih tinggi (Ghasemizad, 2013). 

Hal utama dari kualitas kehidupan kerja ialah dampak yang ditimbulkan bagi individu 

tersebut yaitu pekerjaan tersebut dapat menyebabkan orang menjadi lebih baik dan 

bukanlah kemampuan orang-orang dalam mengerjakan pekerjaan menjadi lebih baik. 

Kepuasan kerja dapat dipandang sebagai pernyataan positif hasil dari penilaian 

para karyawan terhadap apa yang telah dilakukan oleh organisasi terhadap para 

karyawannya. Kepuasan kerja dapat ditinjau dari dua aspek, dari aspek karyawan, 

kepuasan kerja akan menimbulkan perasaan menyenangkan dalam bekerja, sedangkan 

dari aspek organisasi, kepuasan kerja akan meningkatkan produktivitas, perbaikan sikap 

dan tingkah laku karyawan dalam memberikan pelayanan prima (Suwatno dan Priansa, 

2011). Karyawan akan termotivasi jika kebutuhannya di tempat kerja terpenuhi seperti 

kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan dan aktualisasi diri  

(Rachmawati, 2017). Sehingga dengan terpenuhinya kebutuhan tersebut maka akan 

timbul kepuasaan kerja yang berdampak positif pada kinerja pegawai pada suatu 

organisasi. 

Menurut penelitian terdahulu didapatkan hasil bahwasanya kepemimpinan 

spiritual tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan pada perawat 

pelaksana (Kakiay, 2017). Sedangkan penelitian Sureskiarti et al. (2017), didapatkan hasil 

kinerja karyawan dengan adanya pengaruh penerapan kepemimpinan spiritual pada 

perawat pelaksana. Untuk mewujudkan kinerja karyawan yang optimal sesuai dengan 

yang diharapkan organisasi, perlu adanya pengaruh adanya faktor kepemimpinan 

spiritualitas dalam mengatur dan mengarahkan karyawan dalam melaksanakan tugasnya 

untuk mencapai tujuan organisasi.  

 Meyrina (2017) menjelaskan, bahwa pemberian reward yang dilaksanakan di 

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM belum berdampak pada peningkatan kinerja 

pegawai. Pemberian reward diberikan kepada pegawai yang berprestasi hanya berupa 

plakat, sertifikat dan piagam sehingga dirasakan pegawai belum menunjukkan keadilan 

dan tidak sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi bekerja yang berdampak 

pada peningkatan kinerja pegawai. Hasil berbeda ditunjukkan dalam penelitian Kusnoto 

(2011), tentang “Pengaruh Reward terhadap Kinerja Guru di Madrasah Aliyah, 
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Kabupaten Tegal” yang menunjukkan bahwa reward berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja guru. 

Pio et al. (2015), menyatakan bahwa kualitas kehidupan kerja berpengaruh 

signifikan secara langsung terhadap kinerja karyawan. Namun sebaliknya, menurut 

Kusnoto & Sitorus (2016), meskipun kualitas kehidupan kerja meningkat namun tidak 

terdapat pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Kepuasan kerja juga perlu mendapat perhatian suatu organisasi. Organisasi harus 

dapat mendorong sumber daya manusia agar tetap produktif dalam mengerjakan tugasnya 

masing-masing yaitu dengan meningkatkan kepuasan kerja sehingga dapat 

mempertahankan karyawan agar nyaman di suatu organisasi. Penelitian  yang dilakukan 

oleh Fadhil & Mayowan (2018) menyatakan bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, pada penelitian lain didapatkan hasil yang 

berbeda karena kepuasan kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan 

Perusahaan Daerah Air Minum Kota Malang (Amalini et al., 2016).  

Peningkatan kepuasan kerja Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk mengubah 

perilaku mereka menjadi lebih mampu melaksanakan aktivitas di segala bidang, karena 

pada dasarnya perilaku manusia dapat mempengaruhi setiap tindakan dalam mencapai 

tujuan yang ingin dicapai. 

Berdasarkan latar belakang dan fenomena masalah yang telah diuraikan di atas 

maka peneliti berkeinginan untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Kepemimpinan Spiritualitas, Pemberian Reward melalui Kualitas Kehidupan Kerja 

dan Kepuasan Kerja sebagai Variabel Intervening terhadap Kinerja Pegawai Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pasuruan”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat 

dirumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan spiritualitas secara langsung terhadap kinerja 

Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan? 

2. Bagaimana pengaruh reward secara langsung terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil 

di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan? 

3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan spiritualitas secara tidak langsung melalui 

kualitas kehidupan kerja sebagai variabel intervening terhadap kinerja Pegawai 

Negeri Sipil di Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan? 
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4. Bagaimana pengaruh reward secara tidak langsung melalui kualitas kehidupan kerja 

sebagai variabel intervening terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pasuruan? 

5. Bagaimana pengaruh kepemimpinan spiritualitas secara tidak langsung melalui 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di 

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan? 

6. Bagaimana pengaruh reward secara tidak langsung melalui kepuasan kerja sebagai 

variabel intervening terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil di Dinas Perhubungan 

Kabupaten Pasuruan? 

7. Bagaimana pengaruh kualitas kehidupan kerja secara langsung terhadap kinerja 

Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan? 

8. Bagaimana pengaruh kepuasan kerja secara langsung terhadap kinerja Pegawai Negeri 

Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dalam penelitian ini secara umum bertujuan untuk mcngetahui pengaruh antara 

variabel kepemimpinan spiritual, pemberian reward dengan kualitas kehidupan kerja, 

kepuasan kerja sebagai variabel intervening terhadap kinerja pegawai negeri sipil pada 

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. Secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemimpinan spiritual secara 

langsung terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pasuruan. 

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh reward secara langsung terhadap 

kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. 

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemimpinan spiritual secara tidak 

langsung melalui kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil 

Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. 

4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh reward secara tidak langsung melalui 

kualitas kehidupan kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan 

Kabupaten Pasuruan. 

5. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepemimpinan spiritual secara tidak 

langsung melalui kepuasan kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pasuruan. 
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6. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh reward secara tidak langsung melalui 

kepuasan kerja terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pasuruan. 

7. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kualitas kehidupan kerja secara 

langsung terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten 

Pasuruan. 

8. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh kepuasan kerja secara langsung 

terhadap kinerja Pegawai Negeri Sipil Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk : 

1. Manfaat Akademis 

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan bagi 

perkembangan teori tentang “kepemimpinan dan pemberian reward melalui kualitas 

kehidupan kerja dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening terhadap kinerja 

Pegawai Negeri Sipil” dan dapat menambah pengetahuan serta bisa menjadi bahan 

rujukan bagi penelitian berikutnya untuk mengembangkan teori. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumbangsih pemikiran bagi 

pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, khususnya dalam 

pengambilan kebijakan untuk meningkatkan kinerja Pegawai Negeri Sipil pada Dinas 

Perhubungan Kabupaten Pasuruan. 
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