
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan sebuah wadah yang dapat dijadikan sebagai 

alat untuk mencapai tujuan bersama. Setiap organisasi didirikan mempunyai 

tujuan tertentu yang ingin dicapai. Organisasi pemerintah didirikan dengan 

maksud memberikan pelayanan hak-hak sipil dan ekonomi kepada setiap 

warga negara secara optimal. Begitupula organisasi perusahaan yang 

didirikan oleh sekelompok orang, tentu bertujuan untuk memperoleh 

keuntungan dalam usaha. Sedangkan organisasi nirlaba seperti yayasan 

didirikan dengan tujuan pengabdian pada masyarakat, (Astuti, 2008). 

Dalam pencapaian tujuan organisasi dipengaruhi oleh perilaku 

organisasi itu sendiri (Organization Behaviour) sebagai pencerminan dari 

perilaku dan sikap para pelaku yang berada dalam organisasi yang 

bersangkutan. Oleh karena itu, keberhasilan organisasi dalam mencapaian 

tujuan banyak tergantung pada perilaku dan sikap orang-orang dalam 

mensinerjikan berbagai sumber daya, termasuk sumber daya manusia, sumber 

daya alam, ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kata lain, keberhasilan 

mencapai tujuan tergantung pada kendala dan kemampuan orang-orang yang 

mengoperasikan unit-unit kerja terdapat dalam organisasi tersebut, (Astuti, 

2008). 
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Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kebutuhan dan 

langkah strategik bagi setiap pemerintahan daerah. Mereka harus berubah dari 

paradigma proyek ke paradigma enterpreneur, peningkatan kinerja tentu saja 

tidak lepas dari faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti motivasi kerja, 

kepemimpinan maupun kemampuan pegawai itu sendiri. Di antara faktor-

faktor tersebut maka perlu diuji apakah perilaku pemimpin, motivasi, dan 

kesempatan pengembangan karier mempengaruhi kinerja pegawai demi 

tercapainya kinerja organisasi, (Watinema, 2007). 

Suatu organisasi akan berjalan lancar bila semua jasa yang 

disumbangkan para individu kepada organisasi mendapat perhatian dan 

imbalan yang seimbang. Menurut Allen (dalam As’ad, 2001:103) menyatakan 

bahwa “ batapapun sempurnanya rencana organisasi, bila mereka tidak dapat 

menjalankan tugasnya dengan minat dan gembira, maka suatu organisasi 

tidak akan mendapat hasil yang sebenarnya yang dapat dicapai”. Pegawai 

negeri sipil sebagai sumber daya manusia memerlukan sesuatu yang dapat 

memacu keinginan mereka untuk dapat bekerja dengan  giat atau memerlukan 

motivasi yang besar sehingga dapat dicapai hasil kerja yang diinginkan 

organisasi. Keseluruan 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 

di dalamnya terdapat faktor peningkatan kinerja pegawai yang berdampak 

pada peningkatan prestasi organisasi, (Watinema, 2007). 



3 
 

 
 

Motivasi adalah pemberi gaya penggerak yang menciptakan 

kegairahan seseorang bekerja agar efektif dan terintegrasi dengan segala daya 

upaya untuk mencapai kepuasan. Motivasi mempersoalkan bagaimana 

caranya seorang pemimpin mendorong gairah kerja bawahan, agar mereka 

mau bekerja keras dengan memberikan semua kemampuan dan 

keterampilannya untuk mewujudkan tujuan perusahaan, (Watinema, 2007) 

Tanggung jawab dari seorang pemimpin adalah mendorong pegawai 

ke arah pencapaian tujuan–tujuan yang bermanfaat. Pada umumnya, seorang 

pemimpin memiliki sifat-sifat kepemimpinan yang menonjol dari 

bawahannya sebagai suatu kemampuan atau daya lebih yang dimilikinya, 

seperti kharisma, kecerdasan, disiplin, berani, tegas dan sebagainya. Tetapi 

keberhasilan suatu organisasi tidaklah semata-mata ditentukan oleh sifat-sifat 

kepemimpinan demikian, karena tidak semua orang sempurna, bahkan situasi 

dan kondisi yang dihadapi setiap organisasi berbeda bidang kegiatannya, 

sehingga membutuhkan sifat-sifat kepemimpinan yang tertentu pula. Artinya, 

keberhasilan atau kegagalan pemimpin ditentukan oleh gaya bersikap dan 

bertindak pemimpin yang bersangkutan, yang terlihat dari cara melakukan 

suatu pekerjaan, cara memberi perintah, cara berkomunikasi, membuat 

keputusan, memberi semangat bawahan dan menegakkan disiplin (Astuti, 

2008). 

Salah satu strategi yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin 

dalam memotivasi karyawannya adalah membuat perencanaan dan 

pengembangan karier bagi seluruh karyawan selama mereka bekerja. 
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Pengembangan karier seorang karyawan perlu dilakukan karena seorang 

pegawai bekerja dalam suatu organisasi tidak hanya ingin memperoleh apa 

yang dipunyai 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 ada perubahan dan 

jaminan bahwa dari waktu ke waktu untuk mendapat pengakuan yang lebih 

besar dan lebih baik dari lingkungan tempat bekerja, (Watinema, 2007). 

Sehingga sesuai dengan latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “PENGARUH 

MOTIVASI, PERILAKU PEMIMPIN, DAN KESEMPATAN 

PENGEMBANGAN KARIER TERHADAP KINERJA KARYAWAN 

PADA DPPKAD KABUPATEN KARANGANYAR”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan  latar belakang masalah diatas ada beberapa pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, yaitu : 

1. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada DPPKAD 

Kabupaten Karanganyar ? 

2. Apakah perilaku pemimpin berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar ? 

3. Apakah kesempatan pengembangan karier berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar ? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah: 

1. Menguji pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan DPPKAD pada 

Kabupaten Karanganyar. 

2. Menguji pengaruh perilaku pemimpin terhadap kinerja karyawan pada 

DPPKAD Kabupaten Karanganyar. 

3. Menguji pengaruh kesempatan pengembangan karier terhadap kinerja 

karyawan pada DPPKAD Kabupaten Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, yaitu : 

a. Bagi Praktisi 

Sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan kerja untuk 

meningkatkan kinerja karyawan. 

b. Bagi Peneliti 

Dapat menambah pengetahuan peneliti tentang pengaruh motivasi, 

perilaku pemimpin, dan kesempatan pengembangan karier terhadap kinerja 

karyawan DPPKAD Kabupaten Karanganyar. 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan untuk mengembangkan 

penelitian-penelitian selanjutnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 



6 
 

 
 

pengaruh motivasi, perilaku pemimpin, dan kesempatan pengembangan 

karier terhadap kinerja karyawan. 

E. Sistematika Skripsi 

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh motivasi, perilaku 

pemimpin, dan kesempatan pengembangan karier terhadap kinerja 

karyawan. Untuk mencapai maksud tertentu, pembahasan dan penelitian 

ini dibagi menjadi lima bab dengan urutan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematiaka penulisan skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Tinjauan pustaka memuat teori-teori yang dijadikan 

landasan teoritis dalam penelitian ini, antara lain tentang 

motivasi, perilaku pemimpin, kesempatan pengembangan 

karier, dan kinerja karyawan, yang menjadi acuan untuk 

mengajukan hipotesis. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini dibahas tentang jenis penelitian, populasi dan 

sampel penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, devinisi variabel, metode analisis data, 

dan teknik pengujian hipotesis. 
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BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi hasil pengujian dan pengumpulan data, hasil 

analisis data serta pembahasan hasil penelitian. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini terdiri kesimpulan dari serangkaian pembahasan, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran yang diperlukan. 


