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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi bukan hanya merupakan alat untuk menyediakan peralatan 

berupa barang dan jasa, tetapi juga menciptakan lingkungan dimana manusia 

berhubungan dengan setiap aspek kehidupan, (Tampubolon, 2004: 2). 

Organisasi dapat mempengaruhi perilaku manusia dan sebaliknya perilaku 

manusia dapat mengubah manusia. Perilaku manusia sangat penting dalam 

menentukan efektifitas setiap organisasi. Manusia adalah sumber utama bagi 

organisasi, tidak akan ada organisasi tanpa adanya manusia. 

Peningkatan kinerja tidak lepas dari faktor-faktor yang memepengaruhinya 

seperti kepemimpinan, motivasi kerja maupun pengembanagan karir pegawai 

itu sendiri. Diantara faktor-faktor tersebut, perlu dikaji apakah perilaku 

pemimpin, motivasi, dan kesempatan pengembangan karier mempengaruhi 

kinerja pergawai demi terciptanya tujuan organisasi. Para pegawai membentuk 

suatu persepsi subyektif keseluruhan mengenai organisasi berdasarkan pada 

faktor-faktor seperti risiko, tekanan pada tim, dan dukungan orang. 

fungsi pemimpin dalam kelompok yaitu agar kelompok yang dipimpinnya 

dapat berjalan efektif, maka pemimpin harus meleksanakan dua fungsi utama 

yaitu yang pertama fungsi yang berhubungan dengan tugas menyangkut 

pemberian penyelesaian suatu masalah, informasi dan pendapat. Yang kedua 

fungsi yang berhubungan dengan dengan pemeliharaan kelompok menyangkut 



segala sesuatu yang dapat membantu kelompok dapat berjalan lebih lancar, 

persetujuan dengan kelompok lain dan penengahan perbedaan pendapat, 

(Handoko, 2003: 299). 

Perilaku pemimpin dipusatkan pada keefektifitasan kepemimpinan, 

perilaku kepemimpinan yang efektif menekankan pada dua aspek, 

(Gitosudarmo, 2001: 132)  yaitu, pemimpin yang berorientasi tugas dan 

pemimpin yang berorientasi karyawan. Pemimpin yang berorientasi tugas 

adalah perilaku pemimpin yang menekankan bahwa tugas-tugas dilaksanakan 

dengan baik dengan cara mengarahkan dan mengendalikan secara  ketat bagi 

bawahannya. Pemimpin yang berorientasi karyawan adalah perilaku 

pemimpin yang menekankan pada pemberian motivasi kepada bawahannya 

dalam melaksanakan tugasnya denagn melibatkan bawahannya dalam proses 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tugasnya dan mengembangkan 

hubungan yang bersahabat, saling percaya dan menghormati antara anggota 

kelompok. 

Seorang individu  yang mempunyai kualitas sumber daya yang bagus 

tetapi dalam melakukan kegiatannya tidak dengan minat dan gembira maka 

dia tidak akan mampu menyumbangkan kemampuannya secara maksimal. 

Untuk mendorong agar seorang individu bersemangat dalam melaksanakan 

kegiatannya dengan baik, maka perlunya motivasi yang besar sehingga dapat 

dicapai hasil kerja yang diinginkan organisasi.  

 Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk berbuat 

semaksimal mungkin dalam melaksanakan tugasnya karena meyakini bahwa 



dengan keberhasilan organisasi mencapai tujuan dan berbagai sasarannya, 

maka kepentingan-kepentingan pribadi para anggota organisasi tersebut akan 

terpelihara pula, (Siagian, 1999: 287). Peran motivasi bagi individu adalah 

sebagi pemacu semangat dalam melakukan kegiatannya dengan mempunyai 

motivasi, individu mempunyai tujuan dan harapan yang ingin dicapai yang 

bermanfaat bagi diri  pegawai tersebut. Dalam lingkungan organisasi, tujuan 

itu seperti pujian, penghargaan, kenaikan upah, promosi Tampubolon (2004: 

81).  Jika motivasi tersebut sudah dimiliki oleh seorang pegawai maka dia 

akan lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatannya dan kinerja pegawai 

akan mengalami peningkatan yang berdampak pada peningkatan kinerja  

organisasi. Motivasi adalah sebagai dorongan individu untuk melakukan 

tindakan yang diinginkannya, (Rivai, 2003: 456). Apabila individu termotivasi 

maka ia akan membuat pilihan positif untuk melakukan sesuatu hal.  

Karier adalah cerminan dari gagasan bahwa orang selalu begerak maju dan 

meningkatkan prestasi kerja yang dipilihnya. Bergerak maju artinya ada 

tuntutan gaji yang lebih besar dan tanggung jawab yang lebih besar, 

(Tampubolon, 2004: 130).  Prestasi karir seseorang  tergantung pada dirinya 

sendiri, ia akan menentukan sendiri arah karirnya sesuai dengan kemampuan, 

kekuatan dan kelemahanya, karena individu itu sendirilah yang mengetahui 

kondisi dirinya. Seseorang yang berkeinginan supaya karirnya cepat 

berkembang, akan bersemangat dalam melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Pengembangan karir adalah proses pencapaian suatu karir yang telah 

direncanakan. Berbagai langkah yang perlu ditempuh dapat diambil atas 



prakarsa pekerjaan sendiri, tetapi dapat pula berupa kegiatan yang disponsori 

oleh organisasi, atau gabungan dari keduanya, (Siagian, 1999: 215). Untuk 

mencapai tujuan tersebut, seseorang perlu meningkatkan prestasi kerjanya 

karena prestasi kerja merupakan faktor penting untuk meningkatkan dan 

mengembangkan karir. Dengan meningkatnya pretasi kerja individu maka 

akan berdampak pada kondisi kinerja organisasi. 

Organisasi pemerintah  merupakan organisasi formal yang melakukan 

aktivitas dengan tujuan utamanya adalah menyediakan pelayanan kepada 

publik.  Agar  tujuan organisasi pemerintahan tercapai,  kualitas sumber daya 

manusia sangatlah berperan. Maka dari itu diperlukan penigkatan kualitas 

sumber daya manusia, artinya pembinaan dan pengembangan sumber daya 

manusia sangat penting untuk diperhatikan yang lebih serius yaitu dengan 

langkah–langkah yang strategis dan berkesinambungan. 

Peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil bertujuan untuk mengubah 

perilaku mereka menjadi perilaku yang lebih mampu melaksanakan aktivitas 

di bidangnya masing-masing, sehingga dapat mencapai tujuan yang hendak 

dicapai. Pengembangan sumber daya manusia pada dasarnya adalah 

peningkatan kinerja pegawai yang mencerminkan kemampuan anggota 

organisasi dalam bekerja, artinya kinerja masing-masing pegawai dinilai dan 

diukur menurut kriteria yang sudah ditentukan sebelumnya oleh organisasi. 

Pada sisi inilah prestasi individu menjadi jaminan bahwa organisasi akan tetap 

mampu menjawab setiap tantangan perubahan dan bahkan menjangkau setiap 

kemungkinan perubahan pada masa yang akan datang. Dengan kata lain 



prestasi organisasi sangat bergantung pada prestasi masing-masing individu 

anggota organisasi. 

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis mengambil judul: “ANALISIS 

PENGARUH PERILAKU KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, DAN 

PENGEMBANGAN KARIR TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Survey 

Pada Dinas Pengelolaan Pasar, Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten 

Sragen)”. 

 

 B. Perumusan Masalah. 

Dari uraian tersebut maka perumusan masalah adalah:  

Apakah terdapat pengaruh antara perilaku kepemimpinan, motivasi, dan 

pengembangan karier terhadap kinerja pegawai pada Dinas Pengelolaan Pasar, 

Retribusi dan Pajak Daerah Kabupaten Sragen?. 

 

C. Tujuan Penelitian. 

Untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh antara perilaku 

kepemimpinan, motivasi, dan pengembangan karier terhadap kinerja 

Karyawan pada Dinas Pengelolaan Pasar, Retribusi dan Pajak Daerah 

Kabupaten Sragen. 

 

 

 

 



D. Manfaat Penelitian. 

1. Segi praktis 

Bagi organisasi adalah sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil 

kebijakan mengenai pola kepemimpinan, motivasi  dan pengembangan 

karir terhadap kinerja pegawai. 

2. Segi Teoritis 

a. Sebagai informasi bagi mahasiswa atau peneliti lain dalam 

memecahkan masalah yang berhubungan dengan penelitian ini. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan tentang pengaruh 

perilaku kepemimpinan, motivasi dan pengembangan karir terhadap 

kinerja pegawai. 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi. 

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai   Latar 

Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Sistematika Penulisan Skripsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-

teori mengenai Perilaku Kepemimpinan, Motivasi,  Pengembangan 

Karier, Kinerja, Kerangka Pemikiran, Tinjauan Penelitian Terdahulu 

dan Hipotesis. 



BAB III  METODE PENELITIAN Dalam bab ini akan diuraikan mengenai 

Populasi dan Sampel, Metode Pengumpulan Data, Definisi dan 

Pengukuran Variabel serta Metode Analisis Data. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN  Dalam bab ini akan 

diuraikan mengenai Pelaksanaan Penelitian, Deskripsi Data, Analisis 

Data dan Pembahasan. 

BAB V PENUTUP Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Kesimpulan, 

Keterbatasan penelitian dan Saran. 

 


