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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dewasa ini yang 

semakin berkembang, di sertai dengan terciptanya mesin dan peralatan 

canggih serta munculnya inovasi-inovasi kerja, perusahaan memerlukan 

seorang manajer yang mampu menumbuhkembangkan suatu perusahaaan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan 

  Tujuan perusahaan pada umumnya adalah mencapai keuntungan 

dan berusaha untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka 

panjang. Segala usaha dilakukan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan 

tersebut dengan menggunakan sumber daya yang tersedia yakni, modal, skill, 

teknologi dan juga peran sumber daya manusia yang handal. 

  Sumber daya manusia merupakan bagian integral dan memegang 

peranan penting bagi perusahaan, tanpa adanya sumber daya manusia yang 

berkualitas maka perusahaan tidak dapat menjalankan kegiatannya dengan 

baik. Seorang karyawan mungkin melaksanakan pekerjaannya dengan baik 

mungkin pula tidak. Apabila karyawan tidak mengerjakan tugas dengan baik 

sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Tetapi bila tidak maka pemimpin 

perlu mengetahui sebab-sebabnya. Untuk menjaga kelangsungan operasional 

perusahaan seorang pemimpin harus memperhatikan serta berusaha untuk 

mempengaruhi dan mendorong karyawannya. Dalam hal ini motivasi sangat 



 
 

 
 

berperan penting, dalam meningkatkan semangat kerja karyawan dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya, Nunung (2006).  

Sujak (1990) dalam Ermayanti (2001:1), mengemukakan bahwa 

pemahaman motivasi, baik yang ada dalam diri karyawan maupun yang 

berasal dari lingkungan akan dapat membantu peningkatan kinerja . Dalam hai 

ini manajer perlu mangarahkan motivasi dengan menciptakan kondisi (iklim) 

organisasi melelui pembentukan budaya kerja atau budaya organisasi sehingga 

para karyawan merasa terpacu untuk bekerja lebih keras agar kinerja yang 

dicapai juga tinggi. Pemberian motivasi harus diarahkan dengan baik menurut 

prioritas dan dapat diterima dengan baik oleh karyawan, karena motivasi tidak 

diberikan untuk setiap karyawan dengan bentuk yang berbeda -beda. 

Salah satu elemen yang bernilai penting dalam sistem manajemen 

perusahaan selain motivasi kerja kepada karyawan adalah kepemimpinan 

(leadership). Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa 

kepemimpinan sangat diperlukan untuk meningkatkan daya saing perusahaan 

secara berkelanjutan. Kepemimpinan adalah suatu proses dimana seseorang 

dapat menjadi pemimpin (leader) melalui aktifitas yang terus menerus 

sehingga dapat mempengaruhi yang dipimpinnya (follower) dalam rangka 

untuk mencapai tujuan. 

Effendi (1992 : 1) menyatakan bahwa organisasi adalah sistem dan 

kegiatan manusia yang bekerja sama. Selain itu organisasi adalah sebagai 

suatu koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan 



 
 

 
 

umum melalui pembagian pekerjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan 

tanggung jawab  Mangkunegara (2001:3). 

 Organisasi menpunyai karakteristik tertentu yang struktur dan 

tujuannya saling berhubungan serta tergantung pada komunikasi manusia 

untuk mengkoordinasi aktivitas dalam organisasi tersebut. 

Kinerja adalah hasil secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab 

yang diberikan kepadanya (Mangkunegara, 2001:67). Selain itu, kinerja juga 

dapat diartikan sebagai suatu hasil dan usaha seorang yang dicapai dengan 

adanya kemampuan dan perbuatan dalam situasi tertentu. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja adalah pertama, 

efektifitas dan efisiensi. Menurut Prawirosentono (1999:27) bila suatu tujuan 

tertentu akhirnya bias dicapai, kita boleh mengatakan bahwa kegiatan tersebut 

efektif tetapi apabila akibat-akibat ya ng tidak dicari kegiatan mempunyai nilai 

yang penting dari hasil yang dicapai sehingga mengakibatkan ketidakpuasan 

walaupun efektif dinamakan tidak efesien, begitu juga sebaliknnya. 

Kedua, otoritas (wewenang). Arti dari otoritas menurut 

Prawirosentono, (1999:27) adalah sifat dari suatu komunikasi atau perintah 

dari suatu organisasi formal yang dimiliki (diterima) oleh seorang anggota 

organisasi kepada anggota lain untuk melakukan suatu kegiatan kerja sesuai 

dengan kontribusinya (sumbangan tenaganya ). 

Ketiga , disiplin. Menurut Prawirosentono (1999:30) disiplin adalah 

taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku. Jadi, disiplin karyawan adalah 



 
 

 
 

kegiatan karyawan yang bersangkutan dalam menghormati perjanjian kerja 

dengan organisasi dimana dia bekerja. 

Keempat, inisiatif yaitu berkaitan dengan daya pikir dan kreatifitas 

dalam bentuk ide untuk merencanakan sesuatu yang berkaitan dengan tujuan 

organisasi. Jadi, inisiatif adalah daya dorong kemajuan yang bertujuan untuk 

mempengaruhi kinerja organisasi.  

Kegiatan pengukuran dalam proses manajemen adalah sangat 

penting. Seperti yang tercermin dalam pengungkapan “Anda tidak bias 

mengendalikan apa yang tidak bias anda ukur”. Pengukuran kinerja adalah 

suatu proses mengkuantifikasi secara akurat dan valid tingkat efisiensi dan 

efektivitas suatu kegiatan yang telah terealisasi dan membandingkannya 

dengan tingkat prestasi yang direncanakan Susilo, (2002:28). Berikut secara 

sederhana untuk menilai kinerja perorangan Prawirosentono (1999:193) : 

Kinerja = kemampuan (kapasitas) + motivasi 

Keberhasilan suatu organisasi baik sebagai keseluruhan maupun 

berbagai kelompok dalam suatu organisasi tertentu, sangat tergantung pada 

mutu kepemimpinan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan. 

Bahkan aliranya dapat dikatakan bahwa mutu kepemimpinan yang terdapat 

dalam suatu organisasi memainkan peranan yang sangat dominan dalam 

keberhasilan organisasi tersebut dalam menyelenggarakan berbagai 

kegiatannya terutama terlihat dalam kinerja para pegawainya, Siagian (1999). 

Berdasarkan uraian diatas disimpulkan bahwa untuk mencapai 

prestasi kerja atau kinerja yang memuaskan dari karyawan maka karyawan 



 
 

 
 

perlu dimotivasi, hal ini mengingat karena dapat meningkatkan kerja 

karyawan dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Selain gaya kepemimpinan 

yang diterapkan dan budaya organisasi bagi karyawan juga dapat 

mempengaruhi kesuksesan dalam mencapai tujuan perusahaan. Dengan 

mendasarkan pada penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “PENGARUH MOTIVASI KERJA, 

KEPEMIMPINAN DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP 

KINERJA KARYAWAN (Studi kasus di Lingkungan Pegawai  Kantor 

PDAM Kota Surakarta)”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan penjabaran latar belakang diatas maka terdapat 

perumusan masalah, yaitu sebagai berikut : 

1)  Apakah terdapat pengaruh motivasi kerja, terhadap kinerja karyawan 

Kantor PDAM kota Surakarta? 

2)  Apakah terdapat pengaruh kepemimpinan, terhadap kinerja karyawan 

Kantor PDAM kota Surakarta? 

3)  Apakah terdapat pengaruh budaya organisaai terhadap kinerja karyawan  

Kantor PDAM kota Surakarta? 

C. Pembatasan Masalah  

Mengingat luasnya ruang lingkup objek penelitian, maka penelitian 

ini membatasi hanya dilakukan pada manajer, staff dan karyawan yang terlibat 

di dalam lingkungan kantor PDAM di kota Surakarta. 



 
 

 
 

D. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang dapat diharapkan dari hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1)  Mengetahui adanya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja  karyawan 

Kantor PDAM kota Surakarta. 

2)  Mengetahui adanya pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan  

Kantor PDAM kota Surakarta. 

3)  Mengetahui adanya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan Kantor PDAM kota Surakarta. 

 

E. Manfaat Penelitian  

Dari hasil penelitian diatas peneliti berharap dapat memberikan 

manfaat bagi : 

1)  Pihak peneliti 

a. Dapat memperoleh bukti empiris tentang pengaruh motivasi kerja, 

kepemimpinan dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan.  

b. Sebagai bahan untuk menanbah dan melengkapi dari penelitian yang 

telah ada sebelumnya. 

c. Sebagai bahan rujukan dan informasi untuk penelitian sebelumnya. 

d. Untuk memperdalam dan menambah pengalaman dalam menerapkan 

pengetahuannya. 



 
 

 
 

2)  Pihak Lain  

Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi 

sebagai masukan untuk penelitian sejenis ini dimasa sekarang dan masa 

yang akan datang.  

 

F. Sistematika Penulisan  

Sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut : 

BAB I   : Pendahuluan  

Dalam bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan penelitaian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika penulisan.  

BAB II  : Tinjau an Pustaka 

Dalam bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi 

tentang deskripsi teoritas variabel penelitian yang meliputi teori 

motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi, kinerja 

karyawan, hubungan variabel motivasi kerja, kepemimpinan dan 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, kerangka berfikir, 

penelitian terdahulu dan perumusan hipotesis. 

BAB III  : Metode Penelitian  

Dalam bab ini membahas mengenai jenis penelitian, populasi, 

sampel, dan pemilihan sampel, data dan teknik pengumpulan 

data, definisi operasional dan pengukuran variabel serta teknik 

analisis data. 



 
 

 
 

BAB IV  : Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini berisi gambaran umum objek penelitian, 

menjelaskan pelaksanaan penelitian, deskriptif data, statistik 

diskriptif, pengujian instrumen penelitian, pengujian asumsi 

klasik, analisis data, serta pembahasan. 

BAB V  : Penutup 

Bab ini mengemukakan kesimpulan, dan saran-saran dari hasil 

penelitian.  

 

 


