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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A.Latar Belakang 

Keberhasilan suatu organisasi sangat dipengaruhi oleh kinerja  individu 

karyawannya, setiap organisasi maupun perusahaan akan selalu berusaha 

untuk meningkatkan kinerja karyawannya, dengan harapan apa yang menjadi 

tujuan perusahaan tercapai. Berbagai cara akan ditempuh oleh perusahaan 

dalam meningkatkan kinerja karyawannya, misalnya dengan melalui 

pendidikan, pelatihan, pemberian kompensasi yang layak, pemberian motivasi 

dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif.  Disisi lain kepuasan 

seorang pemimpin dalam menggerakkan dan memberdayakan karyawannya 

juga akan mempengaruhi kinerja karyawan. House (1998) menyatakan bahwa 

perilaku pemimpin memiliki dampak yang signifikan terhadap sikap 

karyawan, perilaku dan kinerja karyawan. 

Efektivitas seorang pemimpin akan sangat dipengaruhi oleh 

karakteristik bawahannya. Perilaku pemimpin pada dasarnya terkait dengan 

proses pertukaran yang terjadi antara pemimpin dan bawahaanya. Seorang 

pemimpin dikatakan gagal apabila tidak dapat memunculkan motivasi, 

menggerakkan dan memuaskan karyawan pada suatu pekerjaan dan 

lingkungan tertentu. Peningkatan kinerja tentu saja tidak lepas dari faktor-

faktor yang mempengaruhinya seperti motivasi kerja, kepemimpinan 

maupun kemampuan pegawai itu sendiri. Diantara faktor- faktor tersebut 

maka perlu dikaji apakah pola kepemimipinan, motivasi,  dan 
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pengembangan karier mempengaruhi kinerja pegawai demi tercapainya 

tujuan organisasi. 

Kinerja diartikan sebagai hasil dari usaha seseorang yang dicapai 

dengan adanya kemampuan dan perbuatan usaha dalam situasi tertentu,  

Byars (1984). Jadi prestasi kerja merupakan hasil keterkaitan antara usaha, 

kemampuan dan persepsi tugas. Usaha merupakan hasil motivasi yang 

menunjukkan jumlah energi (fisik dan mental) yang digunakan oleh 

individu dalam menjalankan suatu tugas. Sedangkan kemampuan 

merupakan karakteristik  individu yang digunakan dalam menjalankan suatu 

pekerjaan,  kemamuan biasanya tidak dapat dipengaruhi secara langsung 

dalam jangka pendek. Persepsi tugas merupakan petunjuk dimana individu 

percaya bahwa mereka dapat mewujudkan usaha-usaha mereka dalam 

pekerjaan. Pendapat lain, kinerja merupakan hasil yang dicapai oleh pekerja 

dalam pekerjaanya menurut kriteria tertentu yang berlaku untuk suatu 

pekerjaan  (Robbins, 2001). 

Suatu organisasi akan berjalan lancar apabila jasa yang disumbangkan 

para individu kepada organisasi mendapat perhatian dan imbalan. Menurut 

Allen (dalam as’ad, 2001:103) menyatakan bahwa “betapapun sempurnanya 

rencana, organisasi dan pengawasan, bila mereka tidak dapat menjalankan 

tugasnya dengan minat dan gembira, maka suatu organisasi tidak akan 

mencapai hasil sebanyak yang sebenarnya yang dapat dicapai”. Pegawai 

sebagai sumber daya manusia memerlukan sesuatu yang dapat memacu 

keinginan mereka untuk dapat bekerja dengan giat atau memerlukan 
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motivasi yang besar sehingga dapat dicapai hasil kerja yang diinginkan 

organisasi. Keseluruhan proses motivasi kepada para pegawai sedemikian 

rupa bertujuan agar mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya 

tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Apabila pegawai mau bekerja 

dengan ikhlas niscaya apa yang menjadi tujuan organisasi  akan berhasil dan 

tentu saja didalamnya tedapat faktor peningkatan kinerja pagawai yang 

berdampak pada peningkatan prestasi organisasi. 

Kepemimpinan yang andal sangat dibutuhkan organisasi demi 

tercapainya tujuan. Karena kepemimpinan adalah suatu proses dalam 

mempengaruhi kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha pencapaian 

tujuan, jadi keberhasilan dalam pencapaian sasaran kelompok (organisasi) 

sangat bergantung kepada para pemimpinnya. Semakin pandai pemimpin 

melaksanakan peranannya, tentunya semakin cepat tujuan organisasi 

tersebut tercapai. Sedangkan penerapan kepemimpinan antara pemimpin 

yang satu dangan yang lainnya berbeda, bergantung pada perilaku 

kepemimpinan yang direrapkan. 

Tanggung jawab dari seorang pemimpin adalah mendorong pegawai 

kearah pencapaian  tujuan-tujuan yang bermanfaat. Pegawai perlu 

merasakan bahwa mereka memiliki sesuatu yang bermanfaat yang harus 

dilakukan dan sesuatu yang dapat dilakukan  dengan sumber-sumber daya 

dengan kepemimpinan yang tersedia. Hasil pnelitian  yang dilakukan oleh 

Ohio State University  menurut Robbins (1996:6) bahwa perilaku pemimpin 

dapat diidentifikasikan menjadi dua kelompok perilaku yang mempengaruhi 
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kepemimpinan, yaitu perilaku tugas/strukur inisiasi dan perilaku 

hubungan/konsiderasi.  Perilaku tugas/struktur inisiasi cenderung lebih 

mementingkan tujuan organisasi dari pada memperhatikan bawahan.  

Sedangkan perilaku hubungan /konsiderasi cenderung kearah kepentingan 

bawahan. Dengan demikian apabila perilaku tugas  dilaksanakan bersama-

sama dengan perilaku hubungan  yang dilakukan oleh pemimpin dengan 

derajat yang sama-sama tinggi maka cenderung dapat mencapai 

performance dan kepuasan pegawai  yang relatife tinggi. 

Sejalan dengan perkembangan suatu organisasi maka diperlukan 

usaha-usaha untuk meningkatkan keterampilan maupun profesionalisme 

pegawai dengan memberikan perhatian dan pembinaan yang pada akhirnya 

diharapkan dapat mengembangkan karier pegawai. Hal ini perlu dilakukan 

karena adanya sistem informasi dan teknologi yang terus-menerus berubah 

dalam era globalisasi yang semakin kompleks. 

Pengembangan karier seorang pegawai perlu dilakukan karena 

seorang pegawai bekerja dalam suatu organisasi tidak hanya ingin 

memperoleh apa yang dipunyainya hari ini, tetapi juga mengharapkan ada 

perubahan,  ada  kemajuan, ada kesempatan yang diberikan kepadanya 

untuk maju ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih baik.  Setiap orang akan 

merasa bosan pada suatu kondisi yang itu- itu saja, mereka selalu 

mengharapkan akan ada perubahan dan jaminan bahwa dari waktu ke waktu 

untuk mendapat pengakuan yang lebih besar dan lebih baik dari lingkungan 

tempatnya bekerja. 
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Dari uraian latar belakang di atas, maka penulis dapat mengambil judul 

“PENGARUH MOTIVASI, POLA KEPEMIMPINAN DAN 

PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi 

Pada SMA N 3 Kabupaten Brebes)”  

 

B.  Perumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah motivasi mempunyai pengaruh  terhadap kinerja pegawai ? 

2. Apakah pola kepemimpinan  mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

pegawai ? 

3. Apakah pengembangan karier mempunyai pengaruh terhadap kinerja 

pegawai ?  

C.  Pembatasan Masalah 

 Agar penelitian ini  lebih terarah  dan tidak ada penyimpangan dari  

pokok pembahasan, maka pembatasan masalah dalam penelitian ini 

difokuskan pada faktor motivasi, pola kepemimpinan, pengembangan karier 

dan kinerja. Untuk dapat mencapai tujuan suatu organisasi maka karyawan 

perlu dikelola dan dikembangkan, karena itu perlu dikembangkan adanya 

pemberian motivasi, kesempatan untuk mengembangkan karier serta 

perilaku pemimpin diterapkan sesuai dengan situasi yang ada dalam suatu 

organisasi. 
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D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis sehubungan dengan 

permasalahan adalah: 

1. Untuk menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai. 

2. Untuk menganalisis pengaruh pola kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai. 

3. Untuk menganalisis pengaruh pengembangan karier terhadap kinerja 

pegawai. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, yakni 

sebagai berikut: 

1. Sebagai bahan pertimbangan perusaahan dalam mengambil kebijakan 

mengenai motivasi, pola kepemimpinan dan pengembangan karier terhadap 

kinerja pegawai. 

2. Dapat memberikan sumbangan pada pengembangan llmu pengetahuan, 

khususnya dengan kinerja pegawai. 

3. Sebagai informasi bagi mahasiswa atau peneliti lain dalam memecahkan 

permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. 

  

 

 

 



 7 

F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

 Dalam penelitian ini akan disajikan sistematika yang sedemikian rupa 

sehingga apa yang penulis kemukakan diharapkan mudah untuk dipahami. 

 

 BAB I PENDAHULUAN. Merupakan pendahuluan yang berisi mengenai 

latar belakang masalah,  perumusan masalah, pembatasan masalah,  tujuan 

penelitian dan sistematika skripsi. 

 BAB II TINJAUAN PUSTAKA. Bab ini berisi tentang deskripsi teoritis 

variabel penelitian yang meliputi motivasi, pola kepemimpinan, 

pengembangan karier, kinerja, hubungan variabel motivasi, pola 

kepemimpinan dan pengembangan karier terhadap kinerja, kerangka 

berpikir, penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis. 

 BAB III METODE PENELITIAN. Merupakan metode penelitian yang 

berisi tentang populasi, sample, metode pengumpulan data, definisi dan 

pengukuran  variabel, metode analisis data. 

 BAB IV ANALISIS DATA. Bab ini berisi tentang gambaran umum 

perusahaan, pengujian data, pengujian hiptotesis dan pembahasan hasil. 

 BAB V PENUTUP. Bab ini berisi  kesimpulan dari penelitian yang telah 

dilakukan dan saran-saran.   

 
 
 
 
 

 




