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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Sebuah instansi atau organisasi dituntut untuk mengembangkan cara baru 

guna mempertahankan pegawai pada produktivitas tinggi, mengembangkan 

potensinya, serta memberikan kontribusi maksimal pada instansi atau organisasi. 

Sumber daya manusia juga menjadi masalah intern dari suatu instansi atau 

organisasi yang sesungguhnya mempunyai hubungan erat dengan masyarakat 

sebagai pelayanan publik yang diukur dari kinerja. Faktor lingkungan kerja yang 

strategis juga berperan penting bagi instansi atau organisasi terutama dalam 

penentuan arah atau fomulasi strategi organisasi dalam peningkatan produktivitas 

kerja dari para anggotanya. Adanya perubahan dalam lingkungan, baik internal 

ataupun eksternal menuntut kapabilitas organisasi untuk dapat beradaptasi dengan 

perubahan tersebut. 

Pertumbuhan instasi atau organisasi dibatasi oleh kemampuan seorang 

pemimpin untuk mengkoordinasikan sumber daya. Keputusan strategi dan 

pemilihan sumber daya yang tepat antara individu/pemimpin dalam instansi atau 

organisasi sangat menentukan kinerja akhir organisasi. Kemampuan pemimpin 

atau faktor lingkungan yang strategis dapat meningkatkan kinerja organisasi. 

Keberhasilan dalam sebuah instansi atau organisasi ditentukan oleh dua faktor 

sumber daya manusia, sarana, dan prasarana yang memadai. Kualitas dari sumber 

daya manusia dapat dilihat dari kinerja atau produktivitasnya. 
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Organisasi yang baik adalah organisasi yang memiliki tujuan jelas 

berdasarkan visi dan misi yang disepakati pendirinya. Untuk mewujudkan tujuan 

tersebut dibutuhkan cara untuk mencapainya yaitu yang lazim disebut sebagai 

strategi. Selanjutnya disusun rencana, kebijakan, hingga pencapaian serta program 

aksi. Dalam penerapannya bisa saja unsur tersebut mengalami perubahan sebagai 

akibat tidak terpenuhinya asumsi-asumsi yang dipakai dalam perencanaan, 

misalnya karena sumber daya yang didapat tidak sesuai dengan harapan. Bisa pula 

disebabkan oleh tujuan yang terlalu abstrak sehingga sangat jauh dari apa yang 

diharapkan. 

Menurut penelitian Koesmono (2005:9) budaya organisasi adalah bagian 

interaksi dari ciri-ciri kebiasaan yang mempengaruhi kelompok-kelompok orang 

dalam lingkungannya. Budaya organisasi berkaitan erat dengan komponen 

organisasi seperti struktur dan strategi organisasi. Budaya organisasi mengacu 

pada nilai-nilai dan keyakinan yang terkait dengan sistem operasional yang 

dilakukan oleh sebuah organisasi. Budaya organisasi penting untuk menyediakan 

konsistensi dan fleksibilitas agar dapat responsive terhadap permintaan pelanggan, 

serta mampu mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan terus 

berkembang, sehingga sebuah organisasi yang benar-benar dikelola dengan alat 

manajemen yang baik akan mendorong pegawai dalam berperilaku yang positif 

dan produktif dalam kinerjanya. Nilai-nilai budaya organisasi itu tidak tampak, 

tetapi akan menjadikan kekuatan dalam mendorong perilaku yang menghasilkan 

efektivitas kinerja yang baik serta dapat menyesuaikan diri dengan tantangan yang 

ada dimasa mendatang. Argumen ini didasarkan atas penelitian yang dilakukan 

sebelumnya oleh penelitian Mubarak dan Darmanto (2015). 



3 

 

Motivasi pegawai tak kalah penting dalam penentuan kontribusi terhadap 

sebuah instansi. Menurut penelitian Halim (2012) pemberian motivasi kerja 

internal dan eksternal yang baik dapat mendorong pegawai dalam bekerja dengan 

produktif guna meraih tujuan organisasi yang disebabkan oleh kemauan untuk 

memuaskan kebutuhan individual. Kepuasan kerja berkaitan dengan pemenuhan 

kebutuhan pegawai yang merasa terpenuhi kebutuhan akan mempersepsikan 

dirinya sebagai pegawai yang memiliki kepuasan atas kinerjanya. Sebaliknya 

ketidakpuasan muncul apabila salah satu atau sebagian dari kebutuhannya tidak 

dapat terpenuhi. Adapun masih kurangnya motivasi para pegawai dalam 

melaksanakan pekerjaan dapat dilihat dari sikap pegawai yang acuh tak acuh 

terhadap penyelesaian pekerjaan kantor yang bersifat menunggu serta kurang 

adanya kemauan atau dorongan dari dalam diri pegawai (motivasi) guna 

meningkatkan kinerjanya. 

Variabel lain yang juga berpengaruh terhadap kinerja pegawai adalah gaya 

kepemimpinan. Kepemimpinan berasal dari kata “pimpin” yang memuat dua hal 

pokok, yaitu pemimpin sebagai subyek dan yang dipimpin sebagai obyek. Peran 

kepemimpinan sangat strategis dan penting dalam sebuah organisasi sebagai salah 

satu penentu keberhasilan dalam pencapaian misi, visi, dan tujuan suatu 

organisasi. Menurut penelitian Sudarmadi (2007) kepemimpinan mengalami 

pergeseran dari waktu kewaktu dan bersifat kontekstual yang dilatar belakangi 

oleh perkembangan sosial, politik, dan budaya yang berlaku pada jamannya. 

Dalam pendekatan situasional disadari bahwa tidak ada satupun gaya 

kepemimpinan yang terbaik dan berlaku universal untuk segala situasi dan 

lingkungan. 
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Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian sebelumnya yang 

dilakukan oleh Mubarak dan Darmanto (2015). Namun demikian terdapat 

beberapa perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Adapun 

perbedaan dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Objek penelitian sebelumnya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di 

Kecamatan Watukumpul Kabupaten Pemalang, sedangkan objek penelitian 

ini adalah seluruh pegawai Kecamatan di Kota Salatiga. 

b. Penelitian sebelumnya dilakukan periode 2015, sedangkan penelitian ini 

dilakukan periode 2017. 

c. Penelitian sebelumnya menggunakan jumlah sampel 140 orang responden, 

sedangkan penelitian ini menggunakan jumlah sampel 64 orang responden. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul “PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, BUDAYA ORGANISASI, 

MOTIVASI KERJA, DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA 

PEGAWAI (Studi Kasus pada Seluruh Pegawai Kecamatan di Kota Salatiga 

periode 2017).” 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

2. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

3. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 

4. Apakah gaya kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai? 
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C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai. 

2. Untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. 

3. Untuk menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. 

4. Untuk menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian yang baik harus mempunyai kontribusi atau manfaat kepada 

pengguna hasil penelitian. Pengguna hasil penelitian ini antara lain adalah 

pemerintah, peneliti, dan peneliti selanjutnya. Kontribusi dapat didefinisikan 

sebagai manfaat yang diteliti berupa kontribusi teori, kontribusi praktik dan 

kontribusi kebijakan dari isu yang diteliti kepada pemakai hasil penelitian. Secara 

spesifik manfaat yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Pegawai Kecamatan 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberi informasi dan 

bahan pertimbangan kepada pegawai kecamatan untuk lebih memperhatikan 

aspek lingkungan kerja, memperbaiki budaya organisasi, meningkatkan 

motivasi kerja, serta dapat menerapkan gaya kepemimpinan guna untuk 

mewujudkan visi dan misi dari organisasi tersebut. 

2. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dalam 

mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja para pegawai. 
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3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para pembaca 

maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam 

penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Pembahasan dalam skripsi ini disajikan dalam lima bab. Adapun urutan 

penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 

Bab I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas secara garis besar mengenai latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II  : TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang landasan teori yang digunakan, 

penelitian terdahulu, hubungan antar variabel, kerangka pemikiran, 

dan hipotesis. 

Bab III : METODE PENELITIAN   

Pada bab ini membahas tentang variabel penelitian beserta definisi 

operasionalnya, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber 

data, metode pengumpulan data, serta metode analisis. 

Bab IV : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang gambaran umum obyek penelitian, analisis 

data,dan pembahasan dari hasil analisis data. 

 



7 

 

Bab V : PENUTUP 

Bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 

penelitian, dan saran-saran sebagai masukan bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 


