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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia merupakan elemen penting dalam sebuah 

organisasi .Pada umumnya organisasi selalu memiliki strategi khusus dalam 

proses yang dilakukanya sehingga dapat mencapai tingkat efisiensi dan 

efektivitas pegawai yang tinggi.Organisasi menciptakan strategi 

pemberdayaan kinerja yang maksimal agar setiap pegawai membuat 

komitmen pribadi terhadap tujuan organisasi yang direncanakan.Dalam 

mewujudkan hasrat yang tinggi untuk mewujudkan semangat kerja yang 

tinggi organisasi harus memberikan motivasi-motivasi  tertentu kepada 

pegawai.Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan 

orang tersebut bertindak.Biasanya orang bertindak karena suatu alasan untuk 

mencapai tujuan (Mathis,2006:114).Sedangkan menurut (Indriyo dan 

Sudita,2008 )Motivasi pada dasarnya adalah faktor-faktor yang ada dalam diri 

seseorang yang dapat menggerakan atau mengarahkan perilakunya untuk 

memenuhi tujuan tertentu. 

Tanpa motivasi seorang pegawai tidak dapat memenuhi pekerjaanya 

sesuai standar atau melampaui standar karena apa yang menjadi motivasi 

dalam bekerja tidak terpenuhi.Untuk menggerakan manusia atau pegawai agar 

sesuai yang di kehendaki organisasi,maka organisasi harus memahami 

motivasi SDM dalam organisasi. Hal ini karena motivasi itulah yang 

menyebabkan perilaku orang untuk bekerja. Dengan kata lain perilaku 
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merupakan cerminan paling sederhana dari motivasi (Sutrisno,2009).Motivasi 

tidak hanya dalam diri seorang saja,namun seorang pemimpin organisasi juga 

dapat memberikan motivasi pada bawahanya ataupun pegawainya.Motivasi 

yang diberikan seorang pemimpin organisasi di antaranya berupa penyediaan 

lingkungan kerja yang nyaman yang di berikan kepada pegawai tersebut.  

Menurut Nitisemito (2002:183) mengemukakan bahwa lingkungan 

kerja sebagai segala sesuatu yang ada di sekitar para pekerja yang dapat 

mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas tugas yang di bebankan. 

Menurut Sedarmayanti (2011:2) Lingkungan kerja adalah keseluruhan alat 

perkakas dan bahan yang dihadapai, lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perorangan 

maupun sebagai kelompok. Secara garis besar, jenis lingkungan kerja terbagi 

menjadi dua yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non fisik.  

Dalam hal ini segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan pekerja 

dapat berupa bentuk fisik dan non fisik yang dapat berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan dalam melaksanakan tugas yang di bebankan kepadanya. 

Lingkungan kerja yang menyenangkan dalam arti kondisi tempat kerja yang 

nyaman adanya program pelayanan pegawai,dan hubungan kerjasama yang 

baik akan mendorong kinerja seseorang karyawan untuk lebih baik,sehingga 

tujuan organisasi dapat tercapai dan target organisasi dapat terus di tingkatkan 

karena di tunjang dengan kemampuan para karyawanya. Lingkungan kerja 

merupakan keadaan sekeliling tempat bekerja di luar maupun di dalam 
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lingkungan suatuorganisasi yang di dalamnya terdapat faktor-faktor yang 

mempengaruhi suatu organisasi. 

Faktor-faktor lingkungan luar (external environment): peraturan dan 

hukum pemerintah, prosedur dan pengerahan serikat pekerja, kondisi ekonomi 

nasional dan internasional, daya saing, kekuatan tenaga kerja, lokasi 

organisasi. Faktor-faktor lingkungan dalam (internalenvironment): strategi, 

tujuan, budaya organisasi, tugas, kelompok kerja, gaya dan pengalaman 

pemimpin. Pegawai yang biasa kerja keras di bawah keadaan yang tidak 

mendukung seperti, temperatur yang tinggi, kurang pencahayaan, polusi 

udara, atau ruang kerja yang sempit dan berantakan, kurang privasi (pegawai 

tidak punya meja/lemari sendiri) dibandingkan dengan ruang kerja fisik yang 

aman, sehat dan menyenangkan, sehingga dapat mempengaruhi prestasi kerja. 

Lingkungan kerja psikis juga mempengaruhi motivasi dan prestasi 

kerja.Dalam arti bahwa lingkungan kerja mempengaruhi motivasi dan prestasi 

kerja pegawai. 

Di jelaskan bahwa lingkungan kerja fisik yang di dalamnya 

mempunyai barang-barang dan peralatan yang bermutu rendah, peralatan 

pendukung pekerjaan tidak dapat dipakai sehingga pegawai tidak dapat 

maksimal dalam bekerja, hal ini akan berpengaruh pada prestasi kerja yang 

rendah. Lingkungan kerja psikhis ditandai dengan adanya kelompok kerja 

yang kompak, saling berkomunikasi, akan memotivasi untuk meningkatkan 

prestasi kerja pegawai tetapi jika terdapat penurunan prestasi kerja, misalnya 

kehadiran menurun,laporan administrasi yang tidak di kerjakan ataupun tidak 
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di selesaikan secara keseluruhan akibat dari lingkungan kerja yang tidak 

mendukung hal ini akan menjadi salah satu hal/faktor yang mempengaruhi 

menurunya prestasi kerja para pegawai. 

Selain motivasi dan lingkungan kerja yang dapat mendukung prestasi 

kerja adalah pengalaman kerja.Pengalaman kerja sangat penting dalam 

menjalankan usaha suatu organisasi.Dengan memperoleh pengalaman kerja, 

maka tugas yang di bebankan dapat di kerjakan dengan baik.Sedangkan 

pengalaman kerja jelas sangat mempengaruhi prestasi kerja karyawan karena 

dengan mempunyai pengalaman kerja, maka prestasi kerjapun akan 

meningkat.Pengalaman kerja yang di miliki seseorang,terkadang lebih di 

hargai dari pada tingkat pendidikan yang menjulang tinggi.Pepatah klasik 

mengatakan, pengalaman adalah guru paling baik (experience is the best 

teacher ).Pengalaman bekerja merupakan modal utama seseorang untuk terjun 

dalam bidang tertentu (Sastrohadirwiryo,2005 : 163). 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengalaman kerja 

didefinisikan sebagai sesuatu kegiatan atau proses yang pernah di alami oleh 

seseorang ketika mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Balai 

Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991).Pengalaman kerja 

adalah sesuatu atau kemampuan yang di miliki oleh para karyawan dalam 

menjalankan tugas-tugas yang di bebankan kepadanya. 

Robbins dan Timothy (2008) dalam Triton PB (2010) mengungkapkan 

bahwa semakin tinggi pengalaman dan motivasi kerja dalam diri karyawan 

akan diikuti dengan semakin tingginya kinerja yang dihasilkan karyawan 



5 
 

tersebut. Sebaliknya, apabila pengalaman dan motivasi kerja dalam diri 

karyawan tersebut rendah, maka akan menaruh dampak buruk pada semakin 

menurunnya kinerja karyawan itu sendiri. 

Prestasi kerja karyawan merupakan hasil kerja baik kualitas dan 

kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan, (Mangkunegara, 2009:67).  

Prestasi kerja karyawan merupakan hasil kerja baik kualitas dan kuantitas 

yang dicapai oleh seorang karyawan, (Mangkunegara, 2009:67).Prestasi kerja 

di pengaruhi oleh faktor-faktor yang mendukung di antaranya 

motivasi,lingkungan kerja,dan pengalaman kerja yang berasal dari individu 

atau organisasi.Berdasarkan latar belakang tersebut di atas,maka peneliti 

tertarik mengadakan penelitian dengan judul “Pengaruh 

Motivasi,Lingkungan Kerja dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi 

Kerja Pegawai Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Boyolali.” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas , maka 

penelitian ini akan menganalisis tentang pengaruh Motivasi,Lingkungan 

Kerja,dan Pengalaman Kerja Terhadap Prestasi Perja Pegawai Dinas 

Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali.Sehingga rumusan 

masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 

1.  Apakah Motivasi berpengaruh terhadap Prestasi Kerja Pegawai Dinas 

Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali? 
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2. Apakah Lingkungan Kerja berpengaruh terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali? 

3. Apakah Pengalaman Kerja berpengaruh terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis pengaruh Motivasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai 

Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. 

2. Untuk menganalisis pengaruh Lingkungan Kerja terhadap Prestasi Kerja 

Pegawai Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. 

3. Untuk menganalisis pengaruh Pengalaman Kerja terhadap Prestasi Kerja 

Pegawai Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian di atas , manfaat yang di harapkan 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Manfaat secara teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

teoritis,sekurang-kurangnya dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran 

untuk Dinas Pemuda ,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Boyolali 
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2. Manfaat secara praktis 

Bagi Pegawai maupun Dinas Pemuda,Olahraga dan Pariwisata Kabupaten 

Boyolali. 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk melihat prestasi kerja 

pegawai dinas pemuda,olahraga dan pariwisata guna mewujudkan tujuan 

serta Penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana kontribusi para pegawai 

untuk dinas pemuda,olahraga dan pariwisata kabupaten boyolali 

 

E. Sistematika Penulisan Skripsi 

Skripsi ini terdiri atas 5 bab, dengan sistematika sebagai berikut : 

 BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini diuraikan tinjauan teori yang nantinya akan sangat 

membantu dalam hasil penelitian, kerangka pemikiran, 

pengembangan hipotesis, dan hipotesis..  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini diuraikan desaian penelitian, populasi dan sampel, 

data dan sumber data, metode pengumpulan data, definisi 

operasional variabel dan pengukuran, serta teknik analisis data. 
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BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini diuraikan gambaran umum hasil penelitian, 

pengujian kualitas pengumpulan data. 

BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dari penelitian, keterbatasan 

penelitian serta saran–saran. 


