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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tuntutan kualitas sumber daya manusia dalam berbagai organisasi dewasa 

ini sudah tidak dapat ditunda lagi. Tingginya kualitas kinerja yang dihasilkan oleh 

sumber daya manusia akan mengantar organisasi untuk memenangkan persaingan, 

baik didalam maupun diluar lingkungan industri dimana organisasi tersebut men-

jalankan kegiatannya, tak terkecuali organisasi yang bergerak dalam bidang pen-

didikan. Seiring dengan perkembangan kualitas sumber daya manusia, ber-

kembang pula faktor lain yang pada praktiknya dapat mempengaruhi kinerja 

sumber daya manusia tersebut. 

Poerwadarminta (2007) mendefinisikan kinerja sebagai cara atau perilaku 

dan kemampuan kerja. Materi bahasan kinerja sangatlah luas, maka jika kita 

berbicara mengenai kinerja, bagaikan masuk lorong yang tidak ada ujung pang-

kalnya, semakin jauh ditelusuri akan semakin banyak didapat butiran-butiran 

cahaya yang memancarkan warna kinerja seseorang yang memiliki potensi untuk 

dikembangkan. Jika digali lebih dalam lagi akan semakin banyak bongkahan per-

masalahan yang layak untuk dikaji dan ditata ulang. Semakin jauh kita mem-

bahasnya maka semakin banyak nilai-nilai kaidah kebenaran yang bermunculan 

bagai jamur di musin hujan. 

Permasalahan diseputaran kinerja merupakan permasalahan yang selalu 

dihadapi oleh pihak manajemen, karena itu manajemen sebuah organisasi perlu 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawannya. Faktor-faktor 
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yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan tersebut akan membuat manajemen 

organisasi dapat mengambil berbagai kebijakan yang diperlukan, sehingga dapat 

meningkatkan kinerja karyawannya agar sesuai dengan harapan organisasi 

(Habibah, 2001). Faktor-fator yang mempengaruhi kinerja karyawan diantaranya 

adalah pendidikan dan latihan, disiplin, sikap dan aktivitas kerja, masa kerja, 

penghasilan, jaminan sosial, lingkungan kerja, kesempatan mengembangkan diri, 

dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut berpengaruh pada karyawan dalam me-

laksanakan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya. 

Pada situasi dan kondisi  tertentu bisa saja kinerja seseorang tidak sesuai 

dengan yang diharapkan atau telah ditetapkan sebelumnya, hal ini dapat terjadi 

karena disebabkan oleh banyak hal. Sebagian penyebab dari menurunnya kualitas 

kinerja seseorang adalah kemungkinan dipengaruhi oleh salah satu atau lebih dari 

ketiga kecerdasan dalam penelitian ini, yakni rendahnya tingkat kecerdasan 

intelektual, emosional, dan spiritual. Kecerdasan tersebut diatas memiliki peran 

dan pengaruh yang besar terhadap peningkatan kinerja seseorang, artinya bila 

sumber daya manusia memiliki tingkat kecerdasan yang tinggi, maka sudah 

barang tentu akan semakin tinggi pula kinerja yang dihasilkannya. 

Sementara itu fenomena yang muncul di lingkungan kerja PT KAI 

Yogyakarta. Pada PT. Kereta Api (Persero) penilaian kinerja diatur dalam 

Keputusan Direksi Nomor: KEP.U/KP.403/II/2KA-2001 tentang penilaian kinerja 

pegawai. Penilaian kinerja pegawai pada PT. Kereta Api (Persero) menggunakan 

Rapor Penilaian Kinerja Pegawai (RAPI), hal ini dimaksudkan agar diperoleh 

hasil penilaian yang obyektif. Dengan adanya penilaian kinerja yang obyektif 
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menggunakan RAPI tersebut maka dapat diukur kinerja seorang karyawan pada 

PT. Kereta Api (Persero). Adapun yang menjadi unsur penilaian dalam RAPI 

yaitu kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja, disiplin pegawai, tanggung jawab, 

kerja sama, kepemimpinan, prakarsa, ketrampilan kerja pelaksana, kejujuran. 

Oleh karena itu, dengan adanya penilaian kinerja yang obyektif meng-

gunakan RAPI tersebut maka dapat diukur kinerja seorang karyawan pada PT. 

Kereta Api Indonesia (Persero), namun dalam kenyataannya kinerja pada PT. 

Kereta Api (Persero) Daop 6 Yogyakarta belum optimal. Data kehadiran yang 

berfluktuatif, rendahnya kehadiran penyebab utamanya adalah kemangkiran 

karyawan. Selain itu kinerja masih belum mencapai hal yang diharapkan, akan 

tetapi hanya mendekati standar perusahaan. Oleh karena itu sangat diperlukan 

pengkajian terhadap penyebab atau permasalahan yang menjadikan kinerja belum 

mencapai harapan perusahaan. Hal pertama yang harus dilihat adalah dari sisi 

psikologis karyawan itu sendiri, yakni adanya kepercayaan dalam diri karyawan 

ketika bekerja. Pada dasarnya tingkat kepercayaan diri yang dimiliki inilah yang 

merupakan aspek psikologis lain yang dapat mempengaruhi seseorang mampu 

meningkatkan apa yang dimilikinya untuk kemajuan perusahaan. Setiap kali 

seorang akan ditantang untuk dapat menjadi yang terbaik dilingkungannya. Oleh 

karena itu mutlak bagi seorang karyawan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. 

Kepercayaan atau self-confidence merupakan modal utama bagi setiap 

karyawan untuk dapat maju, karena pencapaian prestasi yang tinggi itu sendiri 

harus dimulai dengan percaya bahwa dapat dan sanggup melampaui prestasi yang 

pernah dicapainya (Singer, 1986). Tanpa memiliki kepercayaan diri yang penuh, 
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seorang tidak akan dapat mencapi prestasi kerja (kinerja) yang tinggi. 

Kemampuan menyelesaikan pekerjaan, dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan 

yang merupakan salah satu dari sifat kepribadian seseorang. Sifat kepribadian ini 

bukan faktor bawaan, tetapi diperoleh dari pengalaman hidup, diajarkan dan di-

tanamkan orang lain yang terdekat atau dari lingkungan sekitarnya. Tingkah laku 

manusia banyak dikendalikan oleh sikap, pendapat dan orang yang hidup di dalam 

masyarakat, ditambah dengan pengalaman yang diperoleh bertahun-tahun. Semua 

ini membentuk sifat-sifat pribadi serta mempengaruhi pikiran dan tingkah laku se-

seorang (Rini, 2002). 

Berdasarkan hasil penelitian, Davidson (2004) menjelaskan bahwa ke-

percayaan diri dapat membantu seseorang untuk mengatasi masalah atau tugas 

yang dihadapinya dengan menghilangkan keraguan yang ada di dalam hatinya. 

Individu yang memiliki kepercayaan diri mengetahui apa yang dibutuhkan dalam 

hidupnya dan dapat lebih mudah mengambil langkah yang tepat untuk 

penyelesaian masalah dengan penuh keyakinan. Kepercayaan membantunya untuk 

menyelesaikan pekerjaan yang sedang dihadapinya dengan baik. Kepercayaan 

akan timbul jika seseorang karyawan tersebut memiliki kemampuan dan adanya 

dukungan dari pimpinan. 

Peran pemimpin dalam suatu organisasi secara mikro dapat mempengaruhi 

moral, kepuasan kerja dan kualitas kehidupan kerja para bawahan, dan 

kepercayaan karyawan. Seorang pimpinan dalam kepemimpinannya selain 

dipengaruhi dari dalam (inner): kepribadian, pengetahuan dan skill juga pengaruh 

dari luar (outer) seperti individu, kelompok, infrastruktur dan lingkungan. 
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Kepemimpinan juga merupakan seni dalam mengkordinasikan dan memotivasi 

individu dan kelompok untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan men-

dorong setiap karyawan yang dipimpinnya memiliki rasa kepercayaan diri dalam 

menjalankan tugas ataupun pekerjaannya. 

Begitu juga terkait dengan kinerja, dimana penilaian dari pemimpin sangat 

berpengaruh terhadap kinerja setiap karyawannya. Perilaku pemimpin pada 

dasarnya terkait dengan proses pertukaran yang terjadi antara pemimpin dan 

bawahannya. Seorang pemimpin dikatakan gagal, apabila tidak dapat memotivasi, 

menggerakkan dan memuaskan karyawan pada suatu pekerjaan dan lingkungan 

tertentu. Selain itu tugas pimpinan adalah mendorong bawahan agar memiliki 

kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan dukungan serta mengkondisikan 

bawahan memilki kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dalam meng-

antisipasi setiap tantangan dan peluang untuk bekerja dibawah kondisi yang 

mandiri. Kepemimpinan adalah suatu usaha/kegiatan yang diarahkan melalui 

proses komunikasi dengan tujuan agar orang lain tersebut mau melakukan sesuatu 

dalam usaha untuk mencapai apa yang diinginkan oleh orang yang mem-

pengaruhi/oleh mereka semua (Ruky, 2002). Efektifitas seorang pemimpin 

ditentukan oleh keterampilannya mempengaruhi dan mengarahkan para 

anggotanya. Kepemimpinan adalah proses memberi inspirasi kepada semua 

karyawan agar bekerja sebaik-baiknya untuk mencapai hasil yang diharapkan 

(Sunarto, 2005). 

Selain dari sisi kepemimpinan yang berdampak pada kinerja adalah 

adanya kemampuan karyawan baik secara formal maupun non formal. 
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Kemampuan kerja pegawai yang baik berasal dari dalam diri pegawai maupun 

yang berasal dari organisasi tempat pegawai bekerja. Disamping itu kemampuan 

kerja yang dalam diri setiap individu mampu memberikan kepercayaan diri 

seseorang untuk melakukan kegiatan. Kepercayaan timbul karena adanya suatu 

rasa percaya kepada organisasi yang memang mempunyai kualitas yang dapat 

mengikat dirinya, seperti tindakannya yang konsisten, kompeten, jujur, adil, 

bertanggung jawab, suka membantu dan rendah hati (benevolent). Selain itu 

menurut Mangkunegara, (2002) bahwa faktor yang mempengaruhi pencapaian 

kinerja adalah faktor kemampuan. Hal tersebut juga didukung bahwa seseorang 

pegawai hanya akan menampilkan kinerja yang baik atau memuaskan jika yang 

bersangkutan memiliki motivasi tinggi digabung dengan kemampuannya dalam 

intelektual disertai pemberian tugas pekerjaan yang sesuai dalam memper-

timbangkan kepribadian, sistem nilai yang dianut, pengetahuan, ketrampilan dan 

pengalaman. 

Berdasarkan uraian diatas dan bukti data yang telah diperoleh terlihat 

bahwa pentingnya dilaksanakan penelitian terhadap peranan faktor kepemimpinan 

dan kemampuan kerja, dalam meningkatkan kinerja keryawan didukung dengan 

adanya kepercayaan karyawan terhadap organisasi. Hal ini menjadi bahan 

pertimbangan bagi penulis untuk membahas masalah kinerja karyawan PT. Kereta 

Api Indonesia (persero) Daop 6 Yogyakarta melalui tesis yang berjudul 

“PENGARUH KEPEMIMPINAN DAN KEMAMPUAN KERJA 

TERHADAP KINERJA KARYAWAN MELALUI VARIABEL 

KEPERCAYAAN”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah yang 

akan dikaji adalah : 

1. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kepercayaan karyawan PT KAI 

Yogyakarta? 

2. Apakah kemampuan kerja berpengaruh terhadap kepercayaan karyawan PT 

KAI Yogyakarta? 

3. Apakah kepercayaan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT KAI 

Yogyakarta? 

4. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT KAI 

Yogyakarta? 

5. Apakah kemampuan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT KAI 

Yogyakarta? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Maksud penelitian ini adalah untuk mengetahui, mengumpulkan data yang 

diperlukan, kemudian memproses dan menganalisa berdasarkan teori-teori yang 

didapatkan untuk memperoleh kesimpulan. Sedangkan tujuan diadakannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap 

kepercayaan karyawan PT KAI Yogyakarta 

2. Untuk  membuktikan dan menganalisis pengaruh kemampuan kerja terhadap 

kepercayaan karyawan PT KAI Yogyakarta 



8 
 

3. Untuk  membuktikan dan menganalisis pengaruh kepercayaan terhadap kinerja 

karyawan PT KAI Yogyakarta 

4. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap ki-

nerja karyawan PT KAI Yogyakarta 

5. Untuk membuktikan dan menganalisis pengaruh kemampuan kerja  terhadap 

kinerja karyawan PT KAI Yogyakarta? 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan ini, dibagi menjadi dua 

bagian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. 

1. Kegunaan Teoritis, Merupakan sumbangan bagi ilmu pengetahuan 

khususnya dalam hal faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja 

karyawan. Serta sebagai bahan masukan dalam pengembangan teori untuk 

meningkatkan kinerja karyawan dengan mempertimbangkan faktor-faktor 

tersebut. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan 

pengalaman tersendiri apabila kedepannya setelah lulus kuliah dapat 

terjun pada suatu perusahaan atau instansi dan memilki permasalahan 

seperti dapat teratasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan teori 

yang telah dimiliki selama masa perkuliahan. 
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b. Bagi PT KAI Yogyakarta 

Hasil ini diharapkan dapat memberikan masukan saran bagi 

perusahaan atau instansi dalam usahanya untuk memecahkan masalah 

yang berhubungan dengan kepemimpinan,  kemampuan kerja, ke-

percayaan karyawan terhadap kinerja. 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi 

untuk menambah pengetahuan dan sebagai bahan referensi tambahan 

untuk penelitian ilmiah yang akan dilakukan selanjutnya. 

d. Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan 

Sebagai rujukan bagi praktisi yang ingin mempelajari tentang kinerja 

sumber daya manusia yang ada di perusahaan BUMN khususnya di 

bidang transportasi jasa. Dan sebagai literature (referensi) karya il-

miah dibidang analisis data menggunakan regresi berganda dengan 

menggunakan variabel intervening. 

 

 

 

 

 

 

 

 


