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BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Organisasi merupakan suatu wadah bagi individu untuk mencapai 

tujuan, baik tujuan pribadi maupun tujuan organisasi. Dalam suatu organisasi 

perbedaan individu adalah hal yang biasa. Individu yang satu dengan yang 

lainnya akan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang 

berbeda-beda pula (Amir, Syafar, dan Kaseng, 2016). Seorang individu 

melakukan proses interaksi dengan sesamanya di dalam organisasi tersebut. 

Guna untuk menyusun proses interaksi di antara orang-orang yang bekerja 

didalamnya, terdapat tata aturan, sehingga interaksi tersebut tidak muncul begitu 

saja. Selain itu organisasi juga dapat diartikan sebagai suatu kerangka hubungan 

yang berstruktur di dalamnya berisi wewenang, tanggung jawab, dan pembagian 

kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Istilah lain dari unsur ini ialah 

terdapatnya hierarki (hierarchy). Konsekuensi dari adanya hierarki ini bahwa di 

dalam organisasi ada pimpinan atau kepala dan bawahan atau pegawai. (Thoha 

Miftah, 2010). 

Sedangkan organisasi sektor publik adalah suatu organisasi yang 

mempunyai hubungan dengan kepentingan umum dan penyediaan barang atau 

jasa kepada publik yang dibayar melalui pajak atau pendapatan negara lainnya 

diatur oleh hukum. Organisasi sektor publik ini memberikan pelayanan bagi 

masyarakat umum dan untuk kepentingan umum (Mahsun, 2006). Dalam 
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menjalankan kegiatan operasionalnya, setiap organisasi/instansi membutuhkan 

suatu faktor pendukung sehingga kinerja yang baik dan produktifitas yang tinggi 

dapat tercapai. Faktor terpenting yaitu Sumber daya manusia. Dengan adanya 

Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan semua aktivitas dapat 

dilaksanakan secara optimal. Berhasil atau tidaknya suatu tugas yang di 

laksanakan oleh setiap instansi tergantung dari faktor sumber daya manusia. 

Orang yang memberikan tenaga, bakat, kreativitas dan usahanya kepada 

organisasi,instansi, atau perusahaan disebut manusia ( Surono dan Ainun, 2017). 

Kinerja (performance) merupakan suatu gambaran dari tingkat 

pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan 

sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam rencana strategi 

suatu organisasi. Keberhasilan kinerja dapat dilihat berdasarkan kriteria yang 

telah ditetapkan oleh individu maupun kelompok. Tolak ukur keberhasilan 

organisasi sektor publik dapat diketahui berdasarkan outcome yang mampu 

memenuhi harapan dan kebutuhan kebutuhan masyarakat (Mahsun,  2006). 

Sedangkan definisi lain mengenai kinerja adalah hasil yang dicapai oleh 

seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. 

Artinya apabila perilaku seseorang memberikan hasil pekerjaan yang sesuai 

dengan standar atau kriteria yang telah ditentukan oleh organisasi, maka 

kinerjanya tergolong baik, namun apabila tidak sesuai dengan standar  kriteria 

yang telah ditentukan oleh organisasi berarti kinerjanya yang dihasilkan kurang 

baik. Atau dengan kata lain, penetapan standar diperlukan untuk mengetahui 
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apakah kinerja pegawai sesuai dengan sasaran yang diharapkan, sekaligus juga 

melihat besarnya penyimpangan dengan cara membandingkan antara pekerjaan 

yang dihasilkan dengan hasil yang diharapkan (Damayanti, Susilaningsih, dan 

Sumaryanti, 2013). 

Kinerja pegawai yang berkualitas dampak dari adanya kemampuan, 

komunikasi, dan ketrampilan kerja yang baik. Sebuah penilaian kinerja 

dibutuhkan untuk upaya peningkatan kinerja yang telah dihasilkan. Penilaian 

kinerja adalah proses yang dipakai organisasi/instansi untuk mengevaluasi 

pelaksanaan kerja pegawai. Setiap pegawai berusaha untuk merencanakan, 

mengatur, dan melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya. 

Tanggung jawab pegawai dalam bekerja nantinya akan mempunyai dampak yang 

positif untuk peningkatan kinerja apabila pegawai melakukan segala 

pekerjaannya dengan baik. Manfaat penilaian kinerja dapat digunakan untuk 

mengetahui posisi dan peranannya dalam menciptakan tercapainya tujuan 

organisasi/ instansi. Dalam sebuah penilaian kinerja pegawai dilakukan secara 

objektif, tepat, dan didokumentasikan secara baik, jadi apabila potensi pegawai 

terjadi penurunan atau terdapat penyimpangan pada pegawai maka 

organisasi/instansi harus lebih selektif dalam menilai sehingga kinerja yang 

diharapkan oleh organisasi/instansi bertambah baik sesuai dengan yang 

diharapkan (Damayanti, Susilaningsih, dan Sumaryanti, 2013). 

Sedangkan pengertian kinerja pegawai adalah tingkat keberhasilan 

pegawai dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja pegawai 
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secara umum dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. 

Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri pegawai, yang 

meliputi kepuasan kerja dan stres kerja. Sedangkan faktor eksternal merupakan 

faktor yang berasal dari luar diri pegawai, yaitu budaya organisasi (Ismail dan 

Joon, 2006).  Motivasi yang ada pada diri seseorang timbul karena adanya 

dorongan dari orang lain. Motivasi tersebut akan mempengaruhi seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaannya, sehingga motivasi juga mempengaruhi kinerja 

pegawai. Karena apabila seorang pegawai termotivasi maka ia akan berupaya 

sekuat tenaga untuk mencapai tujuan untuk menghasilkan kinerja yang tinggi. 

Hal tersebut dapat dikatakan bahwa motivasi adalah faktor eksternal karena, 

motivasi akan timbul pada diri seseorang dengan adanya rangsangan dan 

dorongan dari orang lain seperti pemimipin ataupun sesama pegawai (Amir, 

Syafar, dan Kaseng, 2016). Jadi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai diantaranya budaya organisasi, motivasi, stress kerja dan kepuasan 

kerja. 

Budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu 

organisasi, di mana nilai-nilai tersebut digunakan untuk mengarahkan perilaku 

anggota-anggota organisasi. Perilaku pegawai tersebut dipengaruhi oleh 

lingkungan tempat mereka bekerja yang dibentuk melalui budaya organisasi, di 

mana keberadaan budaya dalam suatu organisasi diharapkan akan meningkatkan 

kinerja pegawai (Soedjono, 2005). Hal ini berarti budaya organisasi yang tumbuh 

dan terpelihara dengan baik akan mampu memacu organisasi ke arah 
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perkembangan yang lebih baik. Selain itu, tekanan utama dalam perubahan dan 

pengembangan budaya organisasi adalah mencoba untuk mengubah nilai, sikap 

dan perilaku dari anggota organisasi secara keseluruhan. Budaya organisasi 

dengan penerapan sistem manajemen yang baik adalah cara yang tepat untuk 

mencapai tujuan organisasi yang sudah direncanakan. Perilaku pegawai tersebut 

dipengaruhi oleh lingkungan tempat mereka bekerja yang dibentuk melalui 

budaya organisasi, di mana keberadaan budaya dalam suatu organisasi 

diharapkan akan meningkatkan kinerja pegawai (Cahyana dan Jati, 2017). 

Stres kerja adalah suatu faktor yang dialami oleh setiap individu 

dikarenakan adanya ketidakseimbangan antara tuntutan pekerjaan dengan 

kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam menyelesaikan pekerjaanya. 

Seseorang harus dapat mengelola kondisi stres yang dialami supaya tidak 

berdampak negatif terhadap kinerja yang dihasilkan (Dewi, Bagia, dan Susila, 

2013). Ditemukan penyebab utama stres adalah beban kerja karena pegawai 

sudah dimanfaatkan lebih dari kemampuan mereka, penyebab kedua adalah 

waktu karena pegawai bekerja berjam-jam dalam menyelesaikan tugas, penyebab 

stres berikutnya adalah iklim karena dari sisi distribusi pegawai harus pergi ke 

luar kantor karena adanya perjalanan dinas dengan cuaca panas atau hujan, jarak 

tempuh dan transportasi yang tidak nyaman sehingga mengakibatkan stres 

(Bhatti, Shar, Shaikh, dan Nazar, 2010). 

Setiap orang tidak dapat menghindari stres. Stres tersebut akan dirasakan 

oleh individu baik di dalam organisasi maupun diluar organisasi. Stres 
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merupakan akibat dari suatu tekanan yang dialami oleh individu yang dapat 

mempengaruhi kinerja. Untuk itu pegawai maupun pimpinan berkewajiban 

mengelola stres dengan baik. Ketika seorang pegawai dan pimpinan dapat 

mengelola stresnya dengan baik, maka konsekuensinya adalah fungsional 

(positif), sebaliknya jika mengabaikan stres yang muncul, konsekuensinya adalah 

negatif terhadap individu maupun organisasi. Jadi, stres tidak hanya berdampak 

negatif, tetapi juga berdampak positif pada seseorang (Nur Saina, 2013). 

Motivasi adalah pemberian dorongan-dorongan individu untuk bertindak 

yang menyebabkan orang tersebut berperilaku dengan cara tertentu yang 

mengarah pada tujuan individu maupun organisasi (Murty dan Hudiwinarsih, 

2012). Dorongan yang ada dalam diri seseorang, dapat berasal dari dalam 

maupun luar dirinya. Individu melakukan suatu pekerjaan dengan semangat 

tinggi akan cenderung menggunakan semua kemampuan dan ketrampilan yang 

dimilikinya yang bertujuan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya (Surono 

dan Ainun, 2017). Motivasi adalah kesediaan individu untuk mengeluarkan 

upaya yang tinggi untuk mencapai tujuan organisasi.  Salah satu strategi untuk 

mencapai tujuan organisasi/instansi adalah motivasi. Pegawai yang termotivasi 

akan menghasilkan kualitas kinerja yang baik. Hal ini berarti motivasi itu adalah 

faktor kunci untuk kemajuan dalam sebuah institusi atau organisasi (Seniwoliba 

dan Nchorbono, 2013).  

Kepuasan kerja adalah suatu perasaan dan kepercayaan yang dimiliki 

oleh setiap pegawai baik menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang 



7 
 

 
 

pekerjaannya. Apabila menyenangkan dapat dikatakan emosi positif sedangkan 

tidak menyenangkan dapat dikatakan emosi negatif. Selain itu perbedaan dari 

harapan, kebutuhan dan persepsi yang telah dicapai dapat mempengaruhi 

kepuasan kerja seseorang. Seseorang akan merasakan kepuasan kerja apabila 

harapan dan hasil yang dicapai sama, sebaliknya apabila adanya perbedaan antara 

harapan dan hasil yang dicapai maka seseorang mengalami ketidakpuasan (Nur 

Saina, 2013). 

Teori tentang kinerja (job performance) dalam hal ini adalah teori 

psikologi tentang proses tingkah laku kerja seseorang sehingga mengahasilkan 

sesuatu yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Kinerja pegawai pada garis 

besarnya dipengaruhi oleh faktor individu dan faktor situasi. Faktor individu 

dalam teori kinerja adalah stres kerja dan kepuasan kerja. Secara sederhana stres 

kerja mempunyai potensi untuk mendorong atau mengganggu pelaksanaan kerja. 

Kepuasan kerja yang diterima dan dirasakan oleh seseorang pegawai akan 

berpengaruh terhadap hasil yang diperoleh pegawai dari pekerjaannya. 

Sedangkan faktor situasi dalam teori kinerja adalah budaya organisasi. (Cahyana 

dan Jati, 2017). 

Teori Maslow mengemukakan bahwa manusia dimotivasi oleh keinginan 

untuk memuaskan sejumlah kebutuhan yang ada. Teori kebutuhan manusia dapat 

disusun dalam hierarki 5 kebutuhan, dari kebutuhan yang terendah sampai 

kebutuhan tertinggi. Adapun tingkatan kebutuhan tersebut sebagai berikut: (1) 

Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan manusia yang 
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paling pokok merupakan kebutuhan untuk dapat hidup seperti makan, minum, 

perumahan, tidur, dan sebagainya; (2) Kebutuhan rasa aman, yang mengandung 

arti bahwa kebutuhan akan rasa aman dalam melaksanakan suatu pekerjaan dan 

merupakan harapan mendapat perlindungan terhadap bahaya, ancaman, 

perampasan dan atau juga proteksi terhadap harta kekayaan, kedudukan dan 

sebagainya; (3) Kebutuhan sosial. Kebutuhan terhadap hubungan lingkungan 

sosial atau bersosialisasi. Kebutuhan ini meliputi penerimaan oleh teman sekerja, 

kebutuhan akan cinta kasih, rasa memiliki, dan berhubungan dengan lingkungan; 

(4) Kebutuhan penghargaan. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan keinginan 

untuk dihormati, dihargai atas prestasinya, pengakuan atas kemampuan dan 

keahliannya, kebebasan, kemerdekaan, kebutuhan akan status, appresiasi; (5) 

Kebutuhan aktualisasi diri. Aktualisasi diri berkaitan dengan pengembangan akan 

potensi yang sesungguhnya dari seseorang. Kebutuhan untuk menunjukkan 

kemampuan, keahlian dan potensi yang dimiliki oleh seseorang. Kebutuhan akan 

aktualisasi diri dengan untuk menunjukkan kemampuan, keahlian dan potensi 

yang dimiliki oleh seseorang (Manullang, 2001). 

Penelitian tentang pengaruh budaya organsasi, motivasi, stres kerja, dan 

kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai sebelumnya sudah dilakukan. Antara 

lain yaitu, Damayanti, Susilaningsih, dan Sumaryanti (2013) dalam penelitianya 

menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan motivasi kerja terhadap kinerja 

karyawan PDAM Surakarta. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Amir, Syafar, 

dan Kaseng (2016) menunjukan bahwa motivasi berpengaruh positif dan 
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signifikan terhadap kinerja pegawai. Nur Saina (2013) dalam penelitianya 

menyatakan bahwa kepuasan kerja secara simultan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai. Hal ini dapat menunjukan apabila kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai artinya semakin tinggi tingkat 

kepuasan kerja akan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kinerja 

pegawai. 

Budiono, Fathoni, dan Minarsih (2016) dalam penelitianya menyatakan 

bahwa Budaya Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja 

Pegawai. Nur Saina (2013) penelitiannya menyatakan stress kerja berpengaruh 

negative terhadap kinerja pegawai artinya semakin tinggi tingkat stress kerja 

pegawai akan memberikan dampak negative terhadap kinerja pegawai. Cahyana 

dan Jati (2017) dalam penelitianya menyatakan bahwa Penelitian ini menunjukan 

bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, variabel 

stres kerja berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, variabel kepuasan kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai. 

Penelitan ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh 

Cahyana dan jati (2017) dengan menambah satu variabel independen yang 

digunakan yaitu motivasi pada penelitian yang dilakukan oleh Amir, Syafar, dan 

Kaseng (2016). Karena apabila seseorang termotivasi, maka akan membuat 

pilihan yang positif untuk melakukan sesuatu Amir, Syafar, dan Kaseng (2016). 

Dilakukannya kembali penelitian tersebut disebabkan kinerja pegawai 

menentukan keberhasilan dari kinerja instansi/organisasi sehingga penelitian ini 
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penting dilakukan karena setiap instansi/organisasi perlu memperhatikan tingkat 

budaya organisasi, stres kerja, motivasi dan kepuasan kerja guna peningkatan 

kinerja dari pegawai. Dengan adanya budaya organisasi, stres kerja, motivasi, 

dan kepuasan kerja pegawai diharapkan dapat memiliki pemahaman yang baik 

mengenai tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan sehingga dapat tercipta suatu 

instansi/organisasi dengan kinerja pegawai yang baik dan berkualitas. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk meneliti BUDAYA 

ORGANISASI, MOTIVASI, STRES KERJA, DAN KEPUASAN KERJA 

TERHADAP KINERJA PEGAWAI (Studi Empiris pada Dinas Lingkungan 

Hidup Kabupaten Boyolali).  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, 

maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut : 

1. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai ? 

2. Apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai ? 

3. Apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai ? 

4. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai ? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan, maka 

penelitian ini digunakan untuk : 

1. Untuk menguji apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. 
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2. Untuk menguji apakah stres kerja berpengaruh terhadap kinerja pegawai. 

3. Untuk menguji apakah motivasi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, 

4. Untuk menguji apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja 

pegawai. 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

penggunanya, antara lain : 

1. Manfaat teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi, wawasan, 

dan referensi di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang pengukuran kinerja. 

2. Manfaat praktis 

a) Bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Boyolali 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatakan 

kinerja pegawai. terutama mengenai budaya organisasi, motivasi, 

stress kerja, dan kepuasan kerja terhadap kinerja pegawai. 

sehingga pegawai akan merasa nyaman dalam bekerja. 

b) Bagi peneliti 

Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan 

bagi peneliti di bidang kinerja. Terutama mengenai budaya 

organisasi, motivasi, stress kerja, dan kepuasan kerja terhadap 

kinerja pegawai. 
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c) Bagi peneliti selanjutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan para 

pembaca. Serta sebagai bahan referensi lebih lanjut dalam 

penelitian yang berkaitan dengan kinerja pegawai.  

E. Sistematika Penulisan 

Sebagai arahan untuk memudahkan dalam penelitian, maka penulis 

menyajikan susunan penelitian sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang 

hal-hal pokok sehubungan dengan penelitian yang meliputi: 

latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, ruang lingkup penulisan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menguraikan tentang landasan teori yang 

mendeskripsikan teoritis variabel penelitian yang meliputi: 

budaya organisasi, stres kerja, motivasi, kepuasan kerja, 

penelitian  terdahulu serta perumusan hipotesis, kerangka  

pemikiran. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan metode-metode penelitian yang 

digunakan, yang meliputi: jenis penelitian, populasi dan 



13 
 

 
 

sampel penelitian, data dan sumber data, metode 

pengumpulan data, variabel pengukuran, metode analisis 

data. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menguraikan tentang pemilihan sampel (data) yang 

digunakan dalam penelitian, pengolahan data tersebut dengan 

alat analisis yang diperlukan, dan pembahasan atas hasil 

analisis data. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, 

keterbatasan penelitian, serta saran-saran bagi penelitian 

selanjutnya. 

 

 


