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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi atau institusi baik yang berlatar belakang bisnis atau non-

bisnis, dipastikan membutuhkan sumber daya manusia dengan kinerja yang baik 

untuk tetap bisa menjalankan roda kerja di organisasinya. Suatu organisasi, tanpa 

didukung pegawai atau pegawai yang sesuai baik segi kuantitatif, kualitatif, 

strategi, dan operasionalnya, maka organisasi atau perusahaan itu tidak akan 

mampu mempertahankan keberadaannya, mengembangkan dan memajukan di 

masa yang akan datang (Rivai, 2014). Untuk itu dibutuhkan sumber daya manusia 

yang berkualitas dalam menunjang tugas yang menjadi tanggung jawab 

organisasi.  

Sebuah organisasi atau perusahaan yang ingin berkembang dengan baik 

serta tercapainya target yang ditetapkan tentunya dituntut untuk menciptakan 

kinerja pegawai yang tinggi. Oleh karena itu, setiap perusahaan terus melakukan 

upaya mempertahankan dan mengembangkan kemampuan pegawainya. Berdasar 

pada penelitian terdahulu yang menjadi referensi dari penelitian ini, yaitu dalam 

“employee engagement (keterikatan kerja) sebagai kunci meningkatkan kinerja 

pegawai” (Markos & Sridevi, 2010) mengenai peningkatan kinerja pegawai, hal 

tersebut dapat diraih dengan meningkatkan employee engagement pegawainya. 

Dikutip dari International Journal Review oleh Rachmawati (2013) mengenai 

“Employee engagement sebagai kunci meningkatkan kinerja pegawai”, yaitu : 
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“Employee engagement muncul sebagai upaya pengembangan dari konsep- 

konsep sebelumnya seperti kepuasan kerja pegawai, komitmen pegawai, serta 

perilaku organisasi pegawai. Dengan adanya pegawai yang terlibat secara aktif di 

dalam perusahaan menandakan bahwa perusahaan tersebut memiliki iklim kerja 

yang positif. Hal ini disebabkan karena dengan adanya pegawai yang memiliki 

keterikatan yang baik dengan perusahaan tempat ia bekerja, maka mereka akan 

memiliki antusiasme yang besar untuk bekerja, bahkan terkadang jauh melampaui 

tugas pokok yang tertuang dalam kontrak kerja mereka.” (Markos & Sridevi, 

2010). 

Gallup mendefinisikannya sebagai peran serta dan antusiasme untuk 

bekerja. Gallup juga mengkaitkan employee engagement dengan rasa keterikatan 

emosional yang positif dan komitmen pegawai (Dernovsek, 2008). Dengan 

demikian, dalam konsep employee engagement, terdapat hubungan dua arah 

antara pegawai dengan perusahaan. Stephen Young Yang adalah direktur 

pelaksana Tower Perrin mengatakan bahwa employee engagement yang menjadi 

penentu kinerja organisasi, bukanlah kepuasan kerja (Markos & Sridevi, 2010). 

Keterikatan kerja yang baik akan meningkatkan produktifitas kinerja suatu 

perusahaan atau instansi dalam jangka waktu yang lama.  

Pelatihan merupakan hal yang penting dari upaya berkelanjutan untuk 

meningkatkan kompetensi pegawai. Dengan mengikuti pelatihan, pegawai 

mempunyai kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang diberikan. Seperti 

yang dikemukakan oleh Mondy (2008) bahwa pelatihan merupakan suatu aktivitas 

yang dibuat sebagai sarana pembelajaran pengetahuan dan keterampilan yang 
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dibutuhkan dalam rangka menyelesaikan pekerjaan. Fakhar Ul Afaq, et al. (2011) 

menyatakan bahwa semakin sering pegawai mengikuti pelatihan, semakin baik 

kinerja pegawai tersebut.  

Pegawai dapat memiliki lingkungan kerja yang produktif apabila memiliki 

keterikatan antara dirinya dengan pekerjaannya. Bakker, Albrecht, dan Leiter 

(2011) menjelaskan bahwa keterikatan kerja adalah bagaimana pegawai menjalani 

pekerjaannya dengan semangat tinggi serta mau memberikan waktu dan usaha 

yang besar (vigor), menjadikan pekerjaannya sebagai hal yang berharga 

(dedication), dan menjadikannya sebagai hal yang menyenangkan sehingga dapat 

memusatkan konsentrasi pada pekerjaannya (absorption). Ketika para pegawai 

memiliki keterikatan kerja yang tinggi terhadap kinerjanya maka perusahaan juga 

dapat memiliki keuntungan yang tinggi. 

Berdasarkan beberapa faktor yang telah dijelaskan, khususnya job 

resources terdapat pemberian feedback, di mana dalam hal ini seorang pemimpin 

biasanya akan memberikan feedback terhadap hasil kerja pegawainya. Oleh 

karena itu, untuk memunculkan keterikatan kerja pegawai, seorang pemimpin 

harus memiliki sifat keterbukaan ketika memberikan feedback untuk pegawainya 

agar antara pemimpin dan pegawai dapat bersama mencapai tujuan perusahaan. 

Sifat keterbukaan terdapat dalam kepemimpinan autentik. Wang, dkk (2014) 

mengemukakan bahwa kepemimpinan autentik memiliki sifat kesadaran diri pada 

pemimpinnya dan sifat keterbukaan sehingga tercermin dari perilakunya. 

Avolio dan Gardner (2005) mendefinisikan kepemimpinan autentik 

sebagai suatu kepemimpinan di mana pemimpin tersebut telah memiliki kesadaran 
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diri yang tinggi dalam berfikir maupun bertindak. Seseorang yang memiliki sifat 

autentik dapat membuat orang lain mempersepsikan bahwa pemimpin tersebut 

memiliki kesadaran mengenai nilai moral, memiliki pengetahuan yang luas dan 

kekuatan, sadar dengan apa yang dilakukan, percaya diri, optimisme, dan tangguh. 

Menurut Walumbwa, dkk (2008) terdapat beberapa aspek kepemimpinan autentik, 

yaitu kesadaran diri (self-awareness), hubungan yang transparan (relational 

transparency), pemprosesan yang seimbang (balanced processing), serta 

internalisasi perspektif moral (internalized moral perspective). 

Pegawai yang memiliki tingkat keterikatan tinggi akan memiliki 

keterikatan emosi yang tinggi terhadap organisasi, sehingga akan berpengaruh 

dalam menyelesaikan pekerjaan dan cenderung memiliki kualitas kerja yang 

memuaskan (Schaufeli & Bakker, 2004 dalam Margaretha dan Saragih, 2008). 

Permasalahan pada pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara selama ini adalah: 

a. Karena kurangnya antusiasme dalam bekerja  

b. Masih terjadi kurangnya disiplin dalam kehadiran serta  

c. Melakukan tugas pekerjaan merasa monoton. sehingga akan mempengaruhi 

keterikatan pegawai sebagai pegawai DPUPR Kabupaten Jepara 

Berdasarkan hasil observasi peneliti dengan salah satu pegawai DPUPR 

Kabupaten Jepara menjelaskan bahwa keterikatan bekerja pada pegawai sangat 

dibutuhkan di DPUPR Kabupaten Jepara karena menujukkan semangat kerja 

pegawai kurang stabil dimana ada di masa-masa tertentu semangat mereka 

melemah sehingga dalam bekerja dinilai kurang maksimal. (Wawancara, 28 April 

2021). 



5 

 

Berikut ini peneliti merangkum berbagai hasi penelitian yang 

menunjukkan hasil yang beragam yang dirangkum dalam tabel 1.1 Research Gap. 

Tabel 1.1 

Research Gap Terhadap keterikatan pegawai 

No. Variabel Peneliti Hasil 

1. Pelatihan  Gurawan Dayona, 

Nur Rinawati (2016) 

 

 

 

Rifa Juniartika, Erita 

Yuliasesti Diah Sari, 

Herlina Siwi Widiana 

(2020) 

Pelatihan berpengaruh positif 

signifikan terhadap employee 

engagement di PT Andalan Finance 

Indonesia 

 

Hasil penelitian menunjukkan adanya 

pengaruh signifikan pelatihan 

kebermaknaan kerja terhadap tingkat 

keterikatan pegawai. 

Fredi Susanto, 

Gabrielle 

Suryamarchia, 

Deborah C. Widjaja 

(2014) 

t hitung pelatihan adalah -1,830 < 

2,056 atau dimana t hitung lebih kecil 

disbanding t tabel, yang menunjukkan 

bahwa variabel pelatihan secara 

parsial tidak berpengaruh secara 

signifikan ke employee engagement  

2. Kompens

asi 

Yuswardi (2019) Tingkat kompensasi dan penerapan 

aturan yang berkaitan dengan 

kebijakan kompensasi dalam sebuah 

organisasi berdampak signifikan 

terhadap keterikatan pegawai. 

Antonius M Claret 

Hermawan Harry 

(2014) 

Kompensasi tidak berpengaruh 

terhadap tingkat employee engagement 

pegawai di Univeritas Sanata Dharma 

Yogyakarta.  

3. Kepemim

pinan 

autentik 

Syarifah Na’imi 

Anisa, Farra Anisa 

Rahmania (2020) 

 

Frans Andrianto, Ika 

Zenita Ratnaningsih 

(2018) 

Kepemimpinan autentik berpengaruh 

positif dengan keterikatan kerja 

 

Adanya hubungan positif dan 

signifikan antara gaya kepemimpinan 

autentik dengan keterikatan kerja,yang 

berarti semakin positif penilaian 

perawat terhadap gayakepemimpinan 

autentik atasan maka semakin tinggi 

keterikatan kerja 

Dyah Ratri I. 

Hayuningtyas, Avin 

Fadilla Helmi (2015) 

Kepemimpinan autentik tidak 

berpengaruh dengan work engagement 
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Alasan peneliti menggunakan obyek penelitian di DPUPR Kabupaten 

Jepara karena DPUPR Kabupaten Jepara memiliki peranan penting bagi 

pemerintahan Kabupaten Jepara di bidang Pembangunan baik Gedung, 

Infrastruktur jalan, jembatan, pengairan dan bendungan. Tetapi beberapa kendala 

yang ada di DPUPR Kabupaten Jepara yang berkaitan dengan keterikatan pegawai 

masih terjadi seperti kehadiran: 

Tabel 1.2 

Rekapitulasi Absensi Pegawai DPUPR Kabupaten Jepara 

Kriteria Absensi Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019 

Sakit 19 22 32 

Izin 42 41 51 

Cuti 40 38 44 

Alpha 7 10 15 

Jumlah Hari Absen 116 122 149 

Jumlah Hari Kerja 350 350 350 

Jumlah Pegawai 258 258 258 

Sumber : data olah DPUPR Kabupaten Jepara, 2020 

Banyaknya pemimpin perusahaan saat ini yang merupakan individu dari 

generasi millennial dihadapkan pada tantangan dalam dunia kerja yang semakin 

kompleks maupun dinamis dalam memimpin. Salah satu tipe kepemimpinan yang 

dianggap dapat menjawab tantangan dalam memunculkan keterikatan kerja, yaitu 

tipe kepemimpinan autentik (authentic leadership). Hal ini disebabkan karena 

kepemimpinan autentik memiliki sifat yang positif, mengedepankan transparansi, 

dan sifat etis sehingga dapat menjadi alternatif solusi bagi perusahaan untuk 

menghadapi berbagai tantangan dalam dunia kerja (Walumbwa, dkk, 2008).  

Berdasarkan fenomena serta ketidakkonsistenan hasil peneliti-peneliti 

terdahulu maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis 
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pengaruh pelatihan, kompensasi dan kepemimpinan autentik terhadap 

keterikatan pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara” Mengingat keberadaan 

DPUPR Kabupaten Jepara pendanaan pembangunan dibiayai oleh pemerintah 

daerah yang bersumber dari uang masyarakat (public fund) maka dalam 

pengelolaanya harus dengan pegawai-pegawai yang memiliki keterikatan kerja 

yang baik. 

1.2. Ruang Lingkup Penelitian 

 Ruang lingkup dalam suatu penelitian sangat penting karena luasnya 

masalah dan keterbatasan kemampuan peneliti. Pembatasan ruang lingkup ini 

dimaksudkan agar masalah yang diteliti dapat dianalisa secara seksama dengan 

dititikberatkan keterikatan Pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara. Beberapa 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Lokasi penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah di DPUPR Kabupaten 

Jepara, dengan menggunakan responden dari Pegawai di DPUPR Kabupaten 

Jepara. 

2. Luas lingkup variabel terikat yang diterliti adalah keterikatan pegawai dan 

variabel bebasnya adalah Pelatihan, Kompensasi Dan Kepemimpinan 

Autentik. 

3. Obyek yang diteliti pada pegawai DPUPR Kabupaten Jepara. 

 

1.3. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang masalah tersebut, dapat diketahui rendahnya 

keterikatan pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara dengan merujuk data yang 
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ditampilkan dalam subbab sebelumnya. Kemudian berdasarkan kajian hasil 

penelitian terdahulu maka disusun pertanyaan sebagai berikut: 

1. Apakah pelatihan berpengaruh terhadap keterikatan pegawai di DPUPR 

Kabupaten Jepara? 

2. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap keterikatan pegawai di DPUPR 

Kabupaten Jepara? 

3. Apakah kepemimpinan autentik berpengaruh terhadap keterikatan pegawai 

di DPUPR Kabupaten Jepara? 

4. Apakah Pelatihan, Kompensasi dan kepemimpinan autentik berpengaruh 

terhadap keterikatan pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara? 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah arah atau sasaran yang ingin dicapai setelah 

kegiatan penelitian selesai dilaksanakan. Adapun tujuan penelitian ini dengan 

judul Analisis Pengaruh Pelatihan, Kompensasi Dan Kepemimpinan Autentik 

Terhadap Keterikatan Pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara adalah: 

1. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh pelatihan terhadap keterikatan 

pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara. 

2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kompensasi terhadap keterikatan 

pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara. 

3. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh kepemimpinan autentik terhadap 

keterikatan pegawai di DPUPR Kabupaten Jepara. 
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4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Pelatihan, Kompensasi dan 

kepemimpinan autentik secara bersama-sama terhadap keterikatan pegawai di 

DPUPR Kabupaten Jepara. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan 

bermanfaat sebagai bahan membentuk konsep-konsep baru tentang sumber daya 

manusia (SDM) yang berdasarkan fakta khususnya yang berkaitan dengan instansi 

pemerintah adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai suatu karya ilmiah hasil penelitian diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi kemajuan ilmu pengetahuan dibidang manajemen SDM 

pada khususnya maupun masyarakat luas pada umumnya mengenai 

keterikatan pegawai.  

b. Sebagai bahan acuan untuk mengadakan penelitian tentang masalah 

sumber daya manusia (SDM) dimasa mendatang. 

2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat memberikan masukan pada perusahaan dalam hal 

meningkatkan dan mempertahankan keterikatan pegawai DPUPR Kabupaten 

Jepara yang diukur dari variabel Pelatihan, Kompensasi dan kepemimpinan 

autentik. 

 

 


