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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Semua perusahaan atau instansi, baik instansi pemerintah maupun 

pendidikan pasti memerlukan manajemen yang mempunyai kualitas sumber daya 

yang tinggi. Hal tersebut  diperlukan untuk meningkatkan mutu dalam 

berlangsungnya suatu perusahaan atau instansi pendidikan. Contohnya saja 

sebuah universitas, tidak hanya tingkat prestasi mahasiswanya saja yang menjadi 

patokan dalam penentuan rating fakultas atau universitas, tetapi para karyawan 

dan dosen juga berpengaruh dalam hal tersebut. Mohar dan leillanie (2009) 

menegaskan bahwa universitas  telah diidentifikasikan sebagai rumah pengusaha 

akademik yang strategis dalam menempatkan dan memposisikan diri sebagai 

mesin pertumbuhan yang berkelanjutan dan tempat perkembangan teknologi. 

 Setiap fakultas dari sebuah universitas pasti memiliki visi dan misi dan 

tujuan dalam mengembangkan setiap prodinya, untuk meraih tujuan tersebut 

diperlukan kerja keras serta strategi khusus yang diciptakan serta dijalankan oleh 

para karyawannya agar meraih tujuan yang sudah ditetapkan. hal tersebut 

berhubungan dengan kinerja dari masing-masing staf yang ada, jika kinerja 

semakin baik, secara otomatis tujuan akan cepat tercapai, sebaliknya jika sebuah 

kinerja para karyawan dalam mencapai tujuannya tidak maksimal,hal itu akan 

membuat semakin jauh dari pencapaian tujuan.  
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Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi, motivasi 

memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja yang lebih 

produktif. Manusia akan termotivasi bila kebutuhan yang menjadi sasaran hidup 

terpenuhi dengan baik. Rendahnya motivasi karywanan dapat terlihat dari 

rendahnya pencapaian kinerja pegawai. Pemberian motivasi kepada karyawan 

dalam perusahaan atau instansi dapat diberikan dengan cara memberikan atau 

menyediakan apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginannya. 

Prabu (2005) mengelompokkan fakor-faktor motivasi menjadi dua, yaitu 

faktor internal (pribadi) antara lain kebutuhan, keinginan dan harapan yang 

terdapat di dalam pribadi seseorang. Faktor eksternal (perusahaan/instansi) 

meliputi lingkungan kerja, gaji, kondisi lingkungan, kebijaksanaan 

perusahaan,penghargaan, pemberian hadiah, serta kenaikan pangkat. 

Faktor lain yang mempengaruhi kinerja adalah komunikasi. Komunikasi 

adalah dimana terdapat dua arah lawan bicara atau lebih  yang saling bertukar 

informasi. Komunikasi bisa dilakukan dengan berbagai cara yaitu melalui via 

telepon, internet, sms dan sebagainya maka kebutuhan komunikasi antara 

karyawan maupun komunikasi dengan pimpinan harus bisa berjalan dengan baik, 

hal inilah yang harus terus dilakukan untuk meningkatkan kinerja agar baik dalam 

segi kualitas serta segi kuantitasnya. 

Faktor lain yang juga harus diperhatikan adalah lingkungan kerja. Nawawi 

(2000) mengungkapkan lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang terdapat 

disekitar pekerja atau karyawan, yang berpengaruh terhadap pelaksanaan 
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pekerjaan. Pada dasarnya setiap manusia menginginkan kondisi lingkungan yang 

baik serta mendukung dalam segala kegiatannya. Tempat yang nyaman, ruangan 

ac,bersih  wangi, serta tersedianya beberapa fasilitas kantor akan menimbulkan 

semangat kerja, tentu hal tersebut sangat berpengaruh terhadap kinerja atau hasil.  

Dari beberapa faktor di atas yang telah dijelaskan penulis ingin 

mengetahui bagaiamana pengaruh ketiganya di dalam kinerja para karyawan FEB 

UMS. Sehingga dalam penelitian ini penulis mengambil judul “PENGARUH 

MOTIVASI, KOMUNIKASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UMS” 

 

B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 

permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah ada pengaruh variabelmotivasi terhadap variabel kinerja pegawai FEB 

UMS?  

2. Apakah ada pengaruhvariabel komunikasi terhadap variabel kinerja pegawai 

FEB UMS? 

3. Apakah ada pengaruh variabel  lingkungan kerja terhadap variabel  kinerja 

pegawai FEB UMS? 
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4. Apakah ketiga variabel tersebut berpengaruh secara bersama berpengaruh 

terhadap kinerja karyawan FEB UMS? 

5. Apakah variabel komunikasi adalah variabel yang paling dominan dari ketiga 

variabel tersebut yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan FEB UMS? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai FEB UMS. 

2. Untuk mengetahui pengaruh komunikasi terhadap kinerja pegawai FEB UMS. 

3. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai FEB 

UMS. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Dilihat Dari Segi Praktis 

a. Memberikan sumbangan ilmu baru dari penulis dan masukan dalam 

pengetahuan ilmu Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan dan 

mengembangkan diri. 

b. Dapat dijadikan masukan bagi para pengambil keputusan di instansi FEB 

UMS dalam meningkatkan kualitas serta kinerja karyawan. 
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2. Dilihat Dari Segi Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi  acuan dan referensi bagi 

penelitian-penelitian di waktu yang akan datang. 

b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membuktikan dan mendukung 

teori-teori yang berkaitan dengan motivasi,komunikasi, lingkungan kerja 

dan kinerja karyawan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman isi dari skripsi maka penulisan 

memberikan gambaran secara garis besar masing-masing bab secara keseluruhan 

skripsi ini  terbagi dalam lima bab yang terdiri dari: 

BAB I PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisi tentang: latar belakang masalah, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan dan mengenai pengertian 

pengertian kinerja, faktor kinerja,motivasi, pendekatan motivasi, 

tujuan pemberian motivasi, pengertian komunikasi, fungsi komunikasi, 

proses komunikasi, pengertian lingkungan kerja, faktor lingkungan 

kerja. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini berisi tentang penjelasan dari: kerangka pemikiran, 

hipotes penelitian, data dan sumber data serta metode analisa data 

penelitian sekarang. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  

Dalam bab ini akan dibahas: gambaran umum FEB UMS, data-data 

yang diperoleh dari hasil kuesioner, hasil analisis dan pembahasan. 

BAB V PENUTUP   

Bab ini merupakan akhir penelitian penulis membuat kesimpulan dari 

hasil analisa kemudian memberikan saran atau masukan mengenai 

sesuatu hal yang dapat berguna demi kemajuan instansi fakultas untuk 

masa yang akan datang. 

 


