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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Dalam suatu perusahaan, Sumber Daya Manusia (SDM) mempunyai 

peranan penting. Manusia sebagai SDM menunjang perusahaan melalui karya, 

bakat, kreativitas, peran dan dorongannya. Oleh karena itu sumber daya manusia 

perlu dikelola secara baik dan profesional agar SDM dapat bekerja secara 

produktif sehingga tercipta keseimbangan antara kebutuhan SDM dengan 

tuntutan serta kemajuan bisnis perusahaan bersama dengan unsur lainnya, 

seperti: modal, bahan, mesin, dan metode atau teknologi. Menurut Yunirsih dan 

Suwatono dalam Frinces (2011: 5), mengungkapkan pengertian sumber daya 

manusia sebagai berikut: 

Sumber daya manusia adalah pengakuan pentingnya tenaga kerja organisasi 
sebagai sumber daya vital atau penting yang memberikan kontribusi 
terhadap pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan pendayagunaan berbagai 
fungsi dan kegiatan untuk memastikan bahwa mereka dipergunakan secara 
efektif dan adil untuk kepentingan individu, organisasi, dan masyarakat. 

 

Pengelolaan sumber daya manusia secara profesional dimulai sejak 

perekrutan, seleksi, pengklasifikasian, penempatan sesuai dengan kemampuan, 

penataran/pelatihan, dan pengembangan kariernya. Banyak sumber daya 

manusia yang sesungguhnya secara potensial memiliki kemampuan tinggi tetapi 

tidak memiliki prestasi dalam bekerja maka sulit bagi suatu perusahan dapat 

berkembang dan mencapai tujuan perusahaan, maka dalam hal ini diperlukan 

adanya manajemen sumber daya manusia. 

Menurut Rivai (2005: 1), “Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) 

merupakan salah satu bidang dari manajemen umum yang meliputi segi-segi 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian”. Manajemen 

sumber daya manusia ini akan mempermudah perusahaan dalam pencapaian 

tujuan perusahaan secara efektif dengan mengarahkan karyawan untuk 

memperoleh prestasi kerja. 
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Dalam kenyataan sehari-hari, perusahaan sesungguhnya mengharapkan 

prestasi atau hasil kerja terbaik dari para karyawannya. Menurut Rivai (2005: 

309), “prestasi kerja merupakan hasil kerja karyawan dalam lingkup tanggung 

jawabnya”. Tanpa adanya laporan kondisi prestasi kerja karyawan, perusahaan 

tidak cukup mampu membuat keputusan yang jernih mengenai karyawan mana 

yang pantas diberi penghargaan dan karyawan mana yang pantas menerima 

hukuman yang sebanding atas pencapaian tinggi rendahnya prestasi kerja 

karyawan. Penilaian prestasi kerja karyawan mutlak dilakukan untuk mengetahui 

prestasi yang dapat dicapai setiap karyawan. Dengan penilaian prestasi berarti 

para karyawan mendapat perhatian dari atasannya, sehingga mendorong mereka 

semangat bekerja, asalkan proses penilaiannya jujur dan objektif serta ada tindak 

lanjutnya. Tindak lanjut penilaian ini memungkinkan karyawan dipromosikan, 

dikembangkan atau dengan balas jasa lainnya.  Dalam perkembangan yang 

kompetitif dan mengglobal, perusahaan membutuhkan karyawan yang 

berprestasi tinggi, baik dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitas untuk 

kemajuan perusahaan. 

Prestasi kerja karyawan dipengaruhi oleh berbagai faktor dari dalam dan 

luar individu karyawan. Faktor dari dalam seperti motivasi, disiplin kerja dan 

tanggung jawab, sedangkan faktor yang berpengaruh dari luar individu 

karyawan adalah gaya kepemimpinan dan lingkungan kerja. Walaupun setiap 

masing-masing faktor mempunyai arti penting dalam pembentukan hasil kinerja, 

tetapi kombinasi antara gaya kepemimpinan dan motivasi kerja memiliki 

pengaruh yang besar dalam menentukan tingkat prestasi kerja tiap karyawan. 

Menurut Heidjrachman (2011: 224), “gaya kepemimpinan dapat 

didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang dirancang untuk mengintegrasikan 

tujuan organisasi dengan tujuan individu untuk mencapai suatu tujuan tertentu”. 

Para pemimpin dapat mempengaruhi setiap aktivitas kerja serta tingkat prestasi 

suatu organisasi. Para pemimpin juga memainkan peranan kritis dalam 

membantu kelompok, organisasi atau masyarakat untuk mencapai tujuan 

mereka. Menurut Davis dalam Danim (2004: 18), dijelaskan bahwa “tanpa 

kepemimpinan, organisasi hanya merupakan kelompok manusia yang kacau, 
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tidak teratur, dan tidak akan dapat melahirkan perilaku bertujuan”. Jadi gaya 

kepemimpinan yang positif akan membantu karyawan dalam pencapaian prestasi 

kerja dalam pekerjaannya. Sebaliknya jika karyawan mendapatkan gaya 

kepemimpinan yang negatif maka karyawan akan sulit untuk mengembangkan 

potensinya dalam meraih prestasi kerja. 

Usaha yang tepat lainnya agar mereka mampu bekerja dengan giat adalah 

memberikan motivasi. Menurut Bangun (2012: 332), “motivasi adalah proses 

dalam menentukan intensitas, arah dan ketekunan individu untuk mencapai 

sasaran”. Motivasi dapat bersumber dari dalam diri pekerja yang berupa 

kesadaran mengenai pentingnya manfaat pekerjaan yang dilakukan. Demikian 

pula motivasi yang bersumber dari luar diri pekerja yang berupa suatu kondisi 

yang mengharuskannya melaksanakan suatu pekerjaan secara maksimal. Apabila 

karyawan termotivasi maka kesadaran untuk menghasilkan pekerjaan yang 

mencapai sasaran menjadi tinggi, sehingga prestasi kerja karyawan akan 

meningkat. Sebaliknya jika karyawan tidak memiliki motivasi dalam bekerja 

maka pekerjaan yang dilakukan tidak ada artinya dan tidak memiliki kepuasan 

atas pekerjaan tersebut.  

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan, Balai Latihan Kerja (BLK) 

Pertanian Klampok di Banjarnegara melaksanakan pengawasan dan 

pengevaluasian hasil kerja. Pada akhir bulan, setiap karyawan akan menerima 

rapor evaluasi kinerja selama satu bulan, dari rapor ini akan diketahui bagaimana 

kinerja dari setiap karyawan, artinya apakah prestasi yang dicapai atas kinerja 

setiap karyawan baik, sedang, atau kurang. Hasil wawancara yang dilakukan 

dengan pimpinan BLK Pertanian Klampok di Banjarnegara menyatakan bahwa 

karyawan cenderung menurun dalam penilaian prestasi kerja setiap bulannya. 

Banyaknya agenda dinas keluar menjadi kurang efektifnya kegiatan di dalam 

kantor. Karyawan juga akan giat dalam bekerja ketika pimpinan melakukan 

pengawasan langsung terhadap pekerjaannya. Kesadaran individu karyawan 

dalam bekerja dengan giat dirasa kurang, karyawan memerlukan motivasi untuk 

mendorong semangat kerja dalam memberikan pelayanan yang maksimal.  
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Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam upaya 

meningkatkan prestasi kerja karyawan diperlukan adanya sikap positif dari 

pemimpin dan karyawan termotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Faktor-

faktor tersebut akan menentukan prestasi kerja seorang karyawan, sekaligus 

dengan peningkatan prestasi kerja, produktivitas perusahaan akan tinggi artinya 

prestasi kerja perusahaan juga meningkat. 

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul “PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN MOTIVASI 

KERJA TERHADAP PRESTASI KERJA KARYAWAN BALAI LATIHAN 

KERJA (BLK) PERTANIAN KLAMPOK DI BANJARNEGARA”. 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka identifikasi 

masalah dalam penelitian ini adalah mengamati faktor-faktor yang 

mempengaruhi prestasi kerja karyawan, diantaranya gaya kepemimpinan dan 

motivasi kerja karyawan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Pertanian Klampok di 

Banjarnegara. 

C. Pembatasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya pembatasan masalah yang diteliti, 

hal ini dilakukan agar tidak terjadi pembiasan permasalahan dan tidak terlepas 

dari pokok permasalahan yang akan dilakukan. Penulis membatasi permasalahan 

dalam penelitian ini, yaitu: 

1. Penelitian ini dilakukan di Balai Latihan Kerja (BLK) Pertanian Klampok di 

Banjarnegara. 

2. Gaya kepemimpinan dibatasi pada gaya kepemimpinan yang positif yaitu, 

Otoritatif, Afilitatif, Demokratis, dan Coaching 

3. Motivasi kerja dibatasi pada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. 

D. Rumusan masalah 

Berdasarkan judul dan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja karyawan pada 

Balai Latihan Kerja (BLK) Pertanian Klampok di Banjarnegara? 
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2. Adakah pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada Balai 

Latihan Kerja (BLK) Pertanian Klampok di Banjarnegara? 

3. Adakah pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara simultan 

terhadap prestasi kerja karyawan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Pertanian 

Klampok di Banjarnegara? 

E. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui: 

1. Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap prestasi kerja karyawan pada Balai 

Latihan Kerja (BLK) Pertanian Klampok di Banjarnegara? 

2. Pengaruh motivasi kerja terhadap prestasi kerja karyawan pada Balai Latihan 

Kerja (BLK) Pertanian Klampok di Banjarnegara? 

3. Pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi kerja secara simultan terhadap 

prestasi kerja karyawan pada Balai Latihan Kerja (BLK) Pertanian Klampok 

di Banjarnegara? 

F. Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan mengembangkan 

wawasan yang berkaitan dengan pengaruh gaya kepemimpinan dan motivasi 

kerja terhadap prestasi kerja karyawan. 

2. Manfaat Praktis: 

a. Bagi Balai Latihan Kerja (BLK) Pertanian Klampok 

Sebagai referensi untuk mengarahkan karyawan dalam upaya meraih 

prestasi kerja. 

b. Bagi karyawan 

Sebagai tambahan ilmu bagi karyawan dalam upaya meraih prestasi 

kerja. 

a. Bagi peneliti selanjutnya 

Sebagai bahan untuk menambah khasanah pustaka dan sebagai salah 

satu sumber bagi penelitian berikutnya yang sejenis. 

 


