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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci dalam menjalankan 

aspek dan reformasi ekonomi, dimana pentingnya cara menciptakan SDM yang 

berkualitas serta memiliki keterampilan yang mampu bersaing dalam 

persaingan global. Untuk mencapai tujuan tersebut dibutuhkan tenaga kerja 

yang mempunyai kemampuan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. 

Karyawan merupakan aset yang sangat penting dalam sebuah organisasi / 

perusahaan. Semua infrastruktur dan kelengkapan organisasi, produk, 

teknologi, proses maupun sistem yang melakukan dibalik semua itu adalah 

karyawan. Untuk menarik dan mendapatkan sumber daya manusia yang sesuai 

dengan kebutuhan dan tujuan perusahaan yang telah ditetapkan, maka hal 

tersebut diperlukan sumber daya manusia yang baik. Dalam sebuah organisasi / 

perusahaan seringkali ditemukan kendala-kendala yang menjadi penghambat 

dalam kemajuan sebuah organisasi. Hal tersebut sering kali dilakukan oleh 

karyawan yang bergabung dalam organisasi itu sendiri. 

 Dalam mencapai kerja yang penuh dengan semangat untuk tugas-tugas 

yang harus diselesaikan dengan baik, maka kemampuan pegawai perlu 

diperhatikan dan ditingkatkan serta memberikan dukungan berupa fasilitas 

yang memadai untuk melaksanakan pekerjaannya. Semangat kerja pada 

pegawai akan memberikan dampak bagi sistem pelayanan pada organisasi 
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tersebut. Selain itu semangat kerja pegawai akan dapat memicu sebuah 

keyakinan pada diri pegawai dan membuat tugas pekerjaan merasa lebih 

ringan. Melayu SP. Hasibuan (2010:76) menyatakan bahwa semangat kerja 

adalah keinginan dan kesungguhan seseorang mengerjakan pekerjaanya dengan 

baik serta berdisiplin dalam mencapai produktifitas yang maksimal. Semangat 

kerja juga akan merangsang seseorang untuk berkarya dan berkreativitas dalam 

pekerjaannya. Seorang karyawan yang bekerja dengan rasa semangat akan 

lebih baik dalam menyelesaikan pekerjaannya daripada karyawan yang lebih 

suka mengeluh dalam bekerja. 

 Semangat kerja pegawai dalam sebuah organisasi tidak selalu 

menunjukkan kondisi yang baik. Fenomena tersebut juga terjadi pada 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. Dimana masih adanya pegawai yang 

masih terlambat datang ke kantor dan pulang lebih awal sebelum jam kerja 

berakhir, sebagaimana tampak ada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.1 

Data Keterlambatan Pegawai Tahun 2017-2018 (Dalam menit) 

No Bulan 2017 2018 

1 Januari 13.4 12.8 

2 Februari 11.3 13.4 

3 Maret 10.6 11.2 

4 April 9.4 10.6 

5 Mei 8.3 12.8 

6 Juni 11.8 9.7 

7 Juli 10.5 10.5 

8 Agustus 8.7 9.8 

9 September 9.5 13.4 

10 Oktober 9.8 13.8 

11 November 12.4 14.3 

12 Desember 14.2 13.8 

Rata-rata 10.8 12.2 

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, 2018 
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 Dari tabel 1.1 di atas dapat terlihat bahwa rata-rata keterlambatan 

pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus tahun 2017 adalah 10,8 menit 

dan tahun 2018 adalah 12,2 menit. Data di atas menunjukkan bahwa kehadiran 

pegawai masih belum optimal. 

 Dalam mencapai semangat kerja yang baik dalam organisasi, salah satu 

faktor yang menjadi pemicu adalah tingginya pendidikan dari pegawai itu 

sendiri. Pegawai yang mempunyai pendidikan tinggi akan lebih mudah 

mengaplikasikan pekerjaannya daripada pegawai dengan pendidikan rendah. 

Seperti halnya pada pegawai yang mempunyai pendidikan sarjana akan lebih 

mampu memahami sistem kinerja yang dihadapi karena semakin majunya 

perkembangan zaman dengan teknologi yang terus berkembang. Menurut 

Notoatmodjo (2009:28), menyatakan bahwa “Pendidikan merupakan upaya 

untuk mengembangkan sumber daya manusia, terutama untuk mengembangkan 

kemampuan intelektual dan kepribadian manusia. Dalam menilai seoarng 

karyawan dapat dikatakan tingkat pendidikan berbanding lurus terhadap kinerja 

yang dihasilkan oleh karyawan. Serta tingkat pendidikan merupakan salah satu 

faktor motivasi guna dapat menyemangati para karyawan untuk bekerja dengan 

lebih baik atau menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. 

 Melihat peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2018 tentang Kriteria 

Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon 

Pegawai Negeri Sipil tahun 2018, calon pegawai negeri harus dari lulusan 

minimal Strata III dan maksimal usia setinggi-tingginya 35 tahun. Pada 
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Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus pendidikan dibawah ketentuan peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara masih didapati dengan pendidikan 

dibawah Strata III, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini: 

Tabel 1.2 

Pendidikan Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 

No Pendidikan Jumlah 

1 SD 5 

2 SMP 2 

3 SMA 39 

4 S1 67 

5 S2 13 

6 Doktor 1 

Total 127 

Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, 2019 

 Dari tabel 1.2 di atas terlihat bahwa masih banyaknya pendidikan yang 

dibawah ketentuan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, dimana pegawai yang berpendidikan 

SD berjumlah 5 orang, SMP 2 orang dan SMA sebanyak 39  orang. Idealnya 

pendidikan kepegawaian minimal lulusan D3 / S1 agar kinerja dari pegawai itu 

sendiri dapat ditingkatkan. 

 Tidak hanya pendidikan yang menjadi pengaruh terhadap semangat 

kerja seorang karyawan, akan tetapi lingkungan kerja juga menjadi kunci 

dalam mendapatkan semangat kerja yang maksimal. Menurut Sedarmayati 

(2009:21), menyatakan lingkungan kerja adalah keseluruhan alat perkakas dan 

bahan yang dihadapi, bagaimana lingkungan sekitarnya dimana seseorang 

bekerja, metode kerjanya, serta pengaturan kerjanya baik sebagai perseorangan 

maupun sebagai kelompok. Lingkungan kerja dapat menciptakan hubungan 

kerja yang mengikat antara orang-orang yang ada di dalam lingkungannya. 
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Dalam mencapai lingkungan kerja yang baik dan nyaman, hendaknya 

diusahakan agar lingkungan kerja harus kondusif karena lingkungan kerja yang 

baik dan kondusif menjadikan pegawai merasa betah berada di ruangan dan 

merasa senang serta bersemangat untuk melaksanakan setiap tugas-tugasnya. 

 Kepemimpinan seorang atasan juga berdampak pada semangat kerja 

seorang karyawan. Pemimpin yang baik akan senantiasa memberian arahan 

jika karyawan melakukan kesalahan. Selain itu kepedulian seorang atasan 

terhadap bawahan juga dapat memicu rasa semangat seorang karyawan dalam 

bekerja. Menurut Achmad Sanusi (2013:15) menyatakan  kepemimpinan 

adalah kemampuan untuk menpengaruhi dan menggerakan orang lain dalam 

mencapai tujuan. Kepemimpinan dalam sebuah organisasi diarahkan untuk 

mempengaruhi orang-orang yang dipimpinnya, agar mau berbuat seperti yang 

diharapkan ataupun diarahkan oleh orang yang memimpinnya. Gaya seorang 

pemimpin akan sangat berpengaruh terhadap bawahannya. Sikap dan tindakan 

pemimpin dapat dijadikan patokan untuk memotivasi bawahannya dan baik 

buruknya juga tergantung dari apa yang dicontohkan oleh seorang pemimpin. 

Pemimpin yang berkarakter egois dan tidak mau memikirkan kondisi 

bawahannya akan mengakibatkan kinerja yang kurang solid dan bersemangat. 

Sebaliknya sikap pemimpin yang bijak mampu menjadikan karyawan nyaman 

dalam bekerja. 

 Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus merupakan sebuah organisasi 

milik pemerintah daerah yang mempunyai tugas dalam membantu Bupati / 

Wali kota dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintah, 
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administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan 

administrasi kepada seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota. 

 Dalam kepegawaian Sekeretariat Daerah Kabupaten Kudus sering 

terjadi pergantian kepemimpinan. Hal tersebut tentunya berdampak pada 

semangat kerja pegawai. Setiap pergantian pemimpin tentunya ada pegawai 

yang cocok terhadap gaya kepemimpinan yang baru, tetapi sebagian juga 

pastinya merasa kurang pas terhadap pemimpin barunya tersebut. Maka dari itu 

sikap seorang pemimpin perlu melakukan pendekatan yang baik terhadap para 

pegawainnya. Kepemimpinan seperti Bupati yang sering berganti dalam 

periode tertentu dapat menjadi masalah mengenai sikap pemimpinnya terhadap 

pegawainya. Menurut observasi awal, beberapa masalah yang timbul yang 

terjadi pada pegawai terhadap pemimpinnya di Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kudus yaitu komunikasi yang kurang terjalin dengan baik, kurang tegasnya 

pemimpin daerah dan atasan tertinggi jika ingin dipenuhi kebutuhannya kurang 

memikirkan kesulitan bawahannya. 

 Dalam penelitian dahulu mengenai pengaruh pendidikan, lingkungan 

kerja dan kepemimpinan terhadap semangat kerja terdapat hasil yang berbeda. 

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Anggreni (2018), menyatakan pendidikan 

berpengaruh signifikan terhadap semangat kerja. Sedangkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ni Made Satya Utami (2017), yang menyatakan pendidikan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap semangat kerja. 

 Berdasarkan uraian diatas, maka untuk mengetahui seberapa besar 

semangat kerja pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, penulis 
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melakukan penelitian dengan judul “PENGARUH PENDIDIKAN, 

LINGKUNGAN KERJA DAN KEPEMIMPINAN TERHADAP 

SEMANGAT KERJA (Studi pada Pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kudus)”. 

 

1.2 Ruang Lingkup 

 Semangat kerja karyawan dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya pendidikan, lingkungan kerja dan kepemimpinan. Berdasarkan 

keterbatasan yang ada dan untuk mempersempit ruang lingkup masalah dalam 

penelitian, agar penulisan skripsi tidak menyimpang dari tujuan yang 

ditetapkan sebelumnya serta untuk mempermudah mendapatkan data dan 

informasi yang diperlukan dari pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus, 

maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun batasan masalah pada 

penelitian ini, penulis membatasi sebagai berikut: 

a. Objek yang diambil dalam penelitian ini adalah Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kudus. 

b. Responden dalam penelitian ini adalah pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kudus. 

c. Faktor-faktor yang mempengaruhi semangat kerja dibatasi tiga variabel 

yaitu pendidikan, lingkungan kerja dan kepemimpinan. 

d. Penelitian dilaksanakan selama 4 bulan, tahun 2019. 
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1.3 Perumusan Masalah 

 Bedasarkan latar belakang masalah dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan sebagai berikut berikut: 

a. Masih adanya pendidikan SMA pada Sekretariat Daerah Kabupaten 

Kudus yang belum sesuai dengan peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 

36 tahun 2018 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negri 

Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negri Sipil tahun 2018, 

seperti yang terlihat pada tabel 1.2 di atas. 

b. Kurangnya pengelolaan dan penataan aset daerah yang kurang rapi 

seperti file-file dokumen, arsip, dll pada setiap bagian. 

c. Kurangnya komunikasi pimpinan terhadap bawahan serta kurangnya 

sikap tegas pemimpin.  

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1. Apakah pendidikan berpengaruh terhadap semangat kerja Pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus? 

2. Apakah lingkungan kerja berpengaruh terhadap semangat kerja 

Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus? 

3. Apakah kepemimpinan berpengaruh terhadap semangat kerja Pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus? 
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4. Apakah pendidikan, lingkungan kerja, dan kepemimpinan berpengaruh 

terhadap terhadap semangat kerja Pegawai Sekretariat Daerah 

Kabupaten Kudus secara berganda? 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dalam penelitian ini adalah memperoleh data, informasi dan fakta yang tepat 

untuk menganalisis data. Maka dari itu secara khusus penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Menguji pengaruh pendidikan terhadap semangat kerja Pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. 

2. Menguji pengaruh lingkungan kerja terhadap semangat kerja Pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. 

3. Menguji pengaruh kepemimpinan terhadap semangat kerja Pegawai 

Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus. 

4. Menguji pengaruh pendidikan, lingkungan kerja, dan kepemimpinan 

terhadap semangat kerja Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus 

secara berganda. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Adapun manfaat penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi 

pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Manajemen Sumber daya Manusia 

(MSDM). Menjadi bahan kajian dan sumber referensi bagi penelitian 
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selanjutnya, khususnya dalam mengembangkan penelitian tentang hubungan 

antara variabel–variabel pendidikan, lingkungan kerja, kepemimpinan dan 

semangat kerja. 

  


