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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Setiap perusahaan didirikan memiliki tujuan dan untuk mencapai tujuan 

tersebut harus didukung beberapa faktor. Salah satunya adalah kinerja dari 

karyawan perusahaan yang perlu sekali diperhatikan agar pencapaian tujuan 

dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik. Kinerja seorang karyawan 

dipengaruhi oleh beberapa variabel dimana salah satunya adalah kemampuan 

dan lingkungan. Untuk itu penelitian kali ini bertujuan untuk mengetahui 

berapa besar pengaruh kemampuan kerja dan lingkungan kerja terhadap 

kinerja karyawan. Terkait dengan hal diatas, maka hipotesis yang diajukan 

adalah kinerja karyawan dipengaruhi secara positif oleh variabel kemampuan 

kerja dan lingkungan kerja. 

Pada dasarnya seorang pegawai dalam melaksanakan tugas yang 

dibebankan kepadanya diharapkan untuk menunjukkkan suatu performance 

yang terbaik yang bias ditunjukkan oleh pegawai tersebut, selain itu 

performance yang ditunjukkan oleh seorang pegawai tenty saja dipengaruhi 

oleh berbagai factor yang penting artinya bagi peningkatan hasil kerja yang 

menjadi tujuan dari organisasi atau instansi dimana pegawai tersebut bekerja, 

kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat dicapai seseorang, unit 

atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang ada dan batasan-batasan 

yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan organisasi/perusahaan 

(samsudin, 2005) 
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Pengertian mampu menurut Wojowasito (1995)  adalah kesanggupan atau 

kecakapan, sedangkan kemampuan berarti seseorang yang memiliki 

kecakapan atau kesanggupan untuk menjalankan sesuatu yang diwujudkan 

melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya, Kemampuan 

menunjukkan potensi orang untuk melaksanakan tugas atau pekerjaan. 

Kemampuan itu mungkin dimanfaatkan atau mungkin juga tidak. Kemampuan 

 berhubungan erat dengan kemampuan fisik dan mental yang dimiliki orang 

untuk melaksanakan pekerjaan dan bukan yang ingin dilakukannya ( Gibson, 

1994) 

Seseorang yang memiliki kemampuan berarti akan sanggup melakukan 

tugas-tugas yang dibebankan kepadanya. Seperti yang diungkapkan oleh 

Robbins (1996) bahwa kemampuan (ability) adalah kapasitas individu untuk 

mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan, dari pendapat tersebut 

dapat dikatakan bahwa dengan kemampuan yang dimiliki oleh pegawai akan 

memudahkan dalam penyelesaian setiap pekerjaan secara efektif dan efisien 

tanpa adanya kesulitan sehingga akan menghasilkan suatu pekerjaan atau 

kinerja yang baik. 

Untuk menambah semangat pegawai BAPPEDA, serta memberikan rasa 

aman serta nyaman kepada karyawan, perlu adanya dukungan lingkungan 

kerja yang baik bagi pegawai, Menurut Nitisemito (2001) ”Lingkungan kerja 

adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang diembankan.” 
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Lingkungan kerja yang kondusif memberikan rasa aman dan memungkinkan 

para pegawai untuk dapat berkerja optimal. Lingkungan kerja dapat 

mempengaruhi emosi pegawai. Jika pegawai menyenangi lingkungan kerja 

dimana dia bekerja, maka pegawai tersebut akan betah di tempat kerjanya 

untuk melakukan aktivitas sehingga waktu kerja dipergunakan secara efektif 

dan optimis prestasi kerja pegawai juga tinggi.  

Para karyawan yang melaksanakan tugas dan pekerjaanya harus diberikan 

perhatian, salah satunya adalah memperhatikan lingkungan kerja 

karyawannya. Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor yang dapat 

mendorong karyawan  bekerja secara maksimal untuk kemajuan perusahaan. 

Sedangkan menurut Gauzali Saydam mengemukakan bahwa lingkungan kerja 

adalah “Keseluruhan sarana dan prasarana kerja yang ada disekitar karyawan 

yang sedang melakukan pekerjaan yang dapat mempengaruhi perkerjaan itu 

sendiri” (Saydam, 2000). Pada dasarnya lingkungan kerja merupakan segala 

sesuatu yang ada disekitar pekerja dan dapat mempengaruhi mereka dalam 

menjalankan tugasnya. 

Berdasarkan yang tertuang dalam pasal 41 Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah (Bappeda) kota Surakarta mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang 

perencanaan dan pembangunan, dalam melaksanakan tugas Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang kepala badan yang 

berdudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui 

Sekretaris Daerah., Sebagai lembaga teknis pemerintah Bappeda dituntut 
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untuk memberikan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan perencanaan 

pembangunan daerah. 

Keberadaan BAPPEDA ini menjadi sangat penting dengan 

perkembangannya dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 

di daerah, hal inilah yang mendasari penulis untuk mengadakan penelitian 

yang berjudul “Pengaruh Kemampuan Kerja dan Lingkungan Kerja 

terhadap Kinerja Karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) Kota Surakarta” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat 

diidentifikasi beberapa rumusan masalah sebagai berikut:  

Berdasarkan latar belakang masalah penelitian yang telah diuraikan 

sebelumnya maka yang menjadi perumusan masalah penelitian ini adalah 

sebagai berikut 

1. Apakah Ada pengaruh antara kemampuan kerja terhadap kinerja 

karyawan? 

2. Apakah ada pengaruh antara lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan? 

3. Diantara kemampuan kerja dan lingkungan kerja variabel mana yang 

punya pengaruh dominan terhadap kinerja karyawan? 
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C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui pengaruh kemampuan kerja dan Lingkungan Kerja 

terhadap kinerja karyawan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 

(BAPPEDA) kota Surakarta. 

2. Untuk mengetahui variabel mana diantara kemampuan kerja dan 

lingkungan kerja yang berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan 

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) kota Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi media pembelajaran secara 

nyata oleh peneliti, karena dapat mengaplikasikan ilmu yang 

didapatkan di bangku kuliah 

b. Untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini  diharapkan dapat 

memberikan dukungan di lapangan terhadap teori-teori pengaruh 

kemampuan kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan 

baik secara langsung maupun tidak langsung 
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2. Manfaat Praktis 

a. Hasil penelitian ini dapat memberikan pertimbangan dalam  

perencanaan dan evaluasi strategi manajemen sumber daya manusia 

guna dapat meningkatkan kinerja karyawan Bappeda Surakarta 

b. Sebagai evaluasi dan bahan masukan praktek lapangan bagi penulis 

tentang beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan di 

BAPPEDA kota Surakarta 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi yang dilakukan peneliti adalah termasuk Skripsi Kuantitatif yang 

penulisannya terdiri dari lima bab dan. Supaya mempermudah 

pemahaman, peneliti menggambarkan dalam sistematika sebagai berikut : 

BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika skripsi. 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tentang penjelasan dan berisi teori-

teori mengenai variabel kemampuan kerja,lingkungan kerja 

dan kinerja karyawan. Dimana teori-teori tersebut akan 

menbantu dalam analisis hasil penelitian, kerangka 

pemikiran dan hipotesis. 
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BAB III  METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini duraikan tentang jenis penelitian, definisi 

operasional dan pengukuran variabel, data dan sumber data, 

metode pengumpulan data, desain pengambilan sampel, 

serta metode analisis data. 

 

BAB IV  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini akan diuraikan tentang sejarah singkat atau 

informasi objek penelitian yang dimana dilakukan pada 

Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surakarta,analisis 

data serta pembahasan atas hasil pengolahan data. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini merupakan bab atau bagian terakhir dari penelitian 

skripsi ini yang menguraikan tentang kesimpulan dari 

penelitian, keterbatasan penelitian serta memberikan saran 

mengenai sesuatu hal yang bisa berguna bagi perusahaan 

untuk masa datang. 


