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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Suatu organisasi idealnya terdiri dari beberapa elemen seperti manusia 

(man), sumber dana (money), peralatan (machine), pola dan metode kerja 

(methode). Dari beberapa elemen di atas manusia memegang peranan strategis 

dibanding elemen lainya. Karena manusia memegang kunci bagi berfungsinya 

faktor lain, dengan kata lain suatu organisasi tidak akan dapat berjalan kalau 

tidak di gerakan oleh manusia. Secanggih apapun peralatan yang dimiliki, sebesar 

apapun dana yang ada, sebaik apapun kualitas bahan yang dipunyai tidak ada 

artinya apabila tidak ada sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksana. 

Manusia selalu berperan aktif dan dominan dalam setiap kegiatan organisasi, 

karena manusia menjadi perencana, pelaku, dan membantu terwujudnya tujuan 

organisasi. Untuk itu sudah semestinya apabila faktor manusia mendapat 

perhatian yang serius dari pimpinan organisasi atau perusahaan. Dengan 

pembinaan dan pengarahan secara berkesinambungan para karyawan 

diharapkan akan memiliki kinerja yang optimal. Kinerja atau performance 

merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program 

kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi 

organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi 

(Moeheriono, 2012 : 95). Sumber daya manusia adalah suatu komponen penting 

di dalam Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. Perhatian terhadap 
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individu-individu yang mempengaruhi kebutuhan manajemen Kementerian 

Agama Kabupaten Karanganyar sangat penting dilakukan, karena hingga saat ini 

sumber daya manusia dalam sebuah organisasi dijadikan sebagai tolak ukur 

utama terhadap kinerja karyawan. Komunikasi yang baik sangat penting bagi 

tercapainya visi misi dari suatu organisasi. Dengan komunikasi yang baik maka 

akan tercipta lingkungan kerja yang baik dan nyaman. Komunikasi sangat 

diperlukan bagi pimpinan dan bawahannya untuk mendelegasikan tugas masing-

masing bagian. Apalagi terkait dengan kinerja, selama dua tahun berturut-turut  

kinerja dari karyawan kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar masih 

dinilai kurang memuaskan, yakni terkait dengan masalah gratifikasi, transparansi 

informasi, dan pelayanan nikah (www.Kemenag.go.id 5 juli 2015).  

Untuk memperbaiki kinerja karyawan, faktor motivasi juga sangat penting 

bagi karyawan. Motivasi merupakan hasil sejumlah proses, yang bersifat internal 

atau eksternal bagi seorang individu, yang menyebabkan timbulnya sikap 

entusiasme dan persistensi dalam hal melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu 

(Gray et al 1984 : 69).  Dengan adanya motivasi yang kuat dari karyawan dan 

pemimpin organisasi pastinya kinerja akan semakin bagus, dan visi dari Kemenag 

Karanganyar pun tercapai. Dari beberapa literatur yang diperoleh mengenai 

penelitian yang berkaitan dengan variabel kepemimpinan, komunikasi dan 

motivasi yang berpengaruh terhadap kinerja, semua literatur menunjukkan 

bahwa variabel kepemimpinan, komunikasi dan motivasi berpengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap kinerja. Semakin baik kepemimpinan maka akan 

http://www.kemenag.go.id/
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meningkatkan kinerja karyawan.  Variabel komunikasi organisasi menunjukan 

pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Dengan komunikasi 

organisasi yang baik maka memuaskan bagi karyawan maupun atasan sekaligus 

menjadi dasar pada peningkatan efektifitas dalam pekerjaan. Sama halnya 

dengan kedua variabel sebelumnya, variabel motivasi kerja juga berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Motivasi kerja yang tinggi maka 

kinerja karyawan juga semakin meningkat.   Dari uraian diatas penulis merasa 

terdorong untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan kinerja 

karyawan serta mengambil judul “ Pengaruh Kepemimpinan, Komunikasi dan 

Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karanganyar “. 

B. Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah pengaruh kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi terhadap 

kinerja karyawan kantor Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar? 

2. Faktor manakah yang dominan antara kepemimpinan, komunikasi, dan 

motivasi  yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan kantor Kementerian 

Agama Kabupaten Karanganyar? 
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C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan, komunikasi, dan motivasi 

terhadap kinerja karyawan Kantor Kementerian Agama Kabupaten 

Karanganyar. 

2. Untuk menganalisis faktor yang dominan antara kepemimpinan, komunikasi, 

dan motivasi yang berpengaruh terhadap kinerja karyawan kantor 

Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Teoritis 

Sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat menaruh 

wawasan dibidang manajemen sumber daya manusia khususnya tentang 

faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. 

2. Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan 

bagi pihak Kementerian Agama Kabupaten Karanganyar dalam mengelola 

sumber daya manusia agar tercapai visi dari Kantor Kementerian Agama 

Kabupaten Karanganyar. 

 

 


