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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Perubahan era globalisasi saat ini dan dalam kondisi masyarakat 

sekarang, seringkali ditemukan beberapa permasalahan yang menyebabkan 

banyaknya perusahaan mengalami kegagalan, baik yang disebabkan oleh 

ketidakmampuan beradaptasi dengan kemajuan teknologi maupun yang 

disebabkan oleh kurang baiknya hasil kerja dari sumber daya manusia yang 

ada pada perusahaan tersebut, padahal harus diakui manusia adalah faktor 

penting yang turut menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Organisasi 

pemerintah pun dituntut untuk dapat mengoptimalkan sumber daya manusia 

dan bagaimana sumber daya manusia dikelola untuk menentukan 

kelangsungan dari organisasi tersebut.ini semua menjadi tanggung jawab 

manajemen atau pemimpin organisasi, oleh sebab itu manajemen harus 

mampu membuat perencanaan yang matang, menyusun strategi yang efektif 

serta mampu mengkoordinasikan semua komponen organisasi pada 

umumnya dan sumber daya pada khususnya. 

Menjalankan pemerintahan desa berbagai gaya kepemimpinan 

ternyata perlu mendapatkan perhatian secara khusus, sehingga motivasi 

perangkat desa dalam melaksanakan pekerjaan selalu semangat, apabila 

terjadi banyak kekurangan dan belum bisa memenuhi target dalam 

menjalankan tugas sehari-hari bisa konsultasi ke Kepala Desa. Sistem 

pembagian kerja dan reward yang diberikan tidak merata kepada seluruh
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pegawai juga menyebabkan kurangnya kepuasan kerja pegawai terhadap 

pimpinan sejalan dengan hasil penelitian Agustina Fatma Ningrum 

(2017:56). 

Kondisi Kantor Desa yang ada di Kecamatan Kragan Kabupaten 

Rembang juga masih ada yang belum sempurna, fasilitas printer, laptop dan 

komputer yang belum lengkap, terlebih untuk kenyamanan dalam bekerja 

semuanya  belum menggunakan  fasilitas kerja yang disediakan oleh kantor 

pemerintahan desa salah satunya yaitu komputer masih saling pinjam antara 

perangkat satu dengan perangkat lainnya sehingga dalam melaksanakan 

pekerjaan belum bisa maksimal dan tepat waktu. Indikasinya adalah dalam 

menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Alokasi Dana Desa 

(ADD) dan Dana Desa (DD) sering terlambat dan selalu mendapat 

peringatan dari Inspektorat. Indikasi berikutnya adalah laporan administrasi 

kependudukan dan administrasi desa ke Kecamatan juga mengalami 

keterlambatan. 

Fasilitas kerja yang memadai dengan kondisi yang layak pakai dan 

terpelihara dengan baik akan membantu kelancaran proses kerja dalam suatu 

organisasi. Pemberian fasilitas yang lengkap juga dijadikan salah satu 

pendorong untuk bekerja.Fasilitas kerja harus menjadi perhatian dari setiap 

organisasi karena dapat mempengaruhi kinerja perangkat desa secara 

keseluruhan.Adapun, Tugas dan Fungsi dari masing-masing yaitu mengatur 

pelaksanaan urusan pembangunan desa,agar berjalan lancar dan sesuai 

program dari pusat. 
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Kantor desa yang ada di Kecamatan Kragan adalah sebuah lembaga 

instansi pemerintahan desa yang dalam melaksanakan tugasnya 

menggunakan dasar Undang-undang Desa  Nomor 6 Tahun 2016 tentang 

Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat 

desa untuk menjalankan pemerintahan desa diwilayah Kecamatan Kragan 

Kabupaten Rembang. Desa se Kecamatan Kragan sebagai organisasi 

pelayanan masyarakat. Kondisi yang ada pada Kantor desa Kecamatan 

Kragan masih terlihat akan kurangnya mengenai kualitas pelayanan yang 

diberikan kepada masyarakat diduga kurang memberikan kepuasan. 

Masyarakat menyatakan perangkat desa yang ada di kecamatan Kragan 

kurang memberikan pelayanan yang maksimal, misalnya dalam 

penyelesaian pengurusan surat membutuhkan waktu yang lama.  

Kecepatan pelayanan yang diberikan oleh perangkat desa yang 

masih tergolong lamban, dan melebihi waktu yang ditetapkan sehingga 

banyak pekerjaan tidak terselesaikan dengan tepat waktu. Untuk 

meningkatkan kinerja perangkat  desa, seorang perangkat desa harus dapat 

mengoperasikan atau memanfaatkan fasilitas yang ada. Menurut Moenir 

(2015:91), Fasilitas adalah segala sesuatu yang digunakan, dipakai, 

ditempati, oleh perangkat  desa baik dalam hubungan lingkungan dengan 

pekerjaan maupun untuk kelancaran pekerjaan. Selain Fasilitas kantor, 

kinerja juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yaitu motivasi kerja. 

Organisasi sangat membutuhkan perangkat  desa yang giat dalam bekerja 

untuk mencapai hasil yang maksimal, untuk mencapai hasil kerja yang 
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maksimal maka perlu  motivasi agar tujuan yang diinginkan dapat dicapai. 

Gibson, James, Vancevich dan Donel ly. (2016:27), mengemukakan bahwa 

motivasi adalah keadaan pribadi seseorang yang mendorong keinginan 

individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu 

tujuan. Berdasarkan hal tersebut diketahui pegawai kantor camat pace 

bekerja karena ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat. 

Dengan adanya Dana Desa, se Kecamatan Kragan saat ini 

perangkat desa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari suka tidak suka 

akan bersentuhan dengan teknologi modern (komputer) dan ketrampilan 

serta diharuskannya ada fasilitas yang memadai dan tersedia dengan cukup 

baik. Jika tidak tersedia fasilitas tersebut, secara tidak langsung dan terus 

menerus juga akan menghambat kinerja itu sendiri dan akhirnya akan 

mempersulit diri sendiri. 
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Tabel Fasilitas Kerja 

No Desa Fasilitas Kerja Kondisi 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Tanjungsari 

Sendangmulyo 

Sendangwaru 

Ngasinan 

Kendalagung 

Mojokerto 

Tanjungan 

Kebloran 

Karanganyar 

Karanglincak 

Karangharjo 

Kragan 

Tegalmulyo 

Balongmulyo 

Narukan 

Sudan 

Terjan 

Sendang 

Watupecah 

Woro 

Sumurpule 

Sumbergayam 

Plawangan 

Pandanganwetan 

Pandangankulon 

Sumurtawang 

Sumbersari 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll Kipas angin 

Printer 

Meja Kursi 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll Gedung 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll 

Gedung,Laptop,AC,dll 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll 

Printer 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll 

Kursi Tamu 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll 

Meja Kursi Tamu 

Meja Kursi Tamu 

Printer 

Meja Kursi Tamu 

Meja Kursi Tamu 

Gedung, Meja Kursi tamu 

Kipas Angin 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll Kursi tamu 

AC 

Gedung,Laptop,Kipas 

angin,dll 

Baik 

Rusak 

Rusak 

Rusak 

Baik 

Rusak 

Baik 

Baik 

Baik 

Rusak 

Baik 

Rusak 

Baik 

Baik 

Rusak 

Rusak 

Rusak 

Rusak 

Rusak 

Baik 

Rusak 

Baik 

Baik 

Baik 

Rusak 

Rusak 

Baik 

Sumber : Data Desa Se Kecamatan Kragan 2020 

Dari Tabel diatas, masih terdapat fasilitas kerja yang rusak 

sehingga dapat menghambat pekerjaan. Jika fasilitas tersebut tidak segera 

dipenuhi, secara tidak langsung dan terus menerus juga akan menghambat 

kinerja itu sendiri dan akhirnya akan mempersulit diri sendiri.  
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Tabel Kinerja Perangkat Desa 

No Desa Prosentase ( % ) Kehadiran 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

Tanjungsari 

Sendangmulyo 

Sendangwaru 

Ngasinan 

Kendalagung 

Mojokerto 

Tanjungan 

Kebloran 

Karanganyar 

Karanglincak 

Karangharjo 

Kragan 

Tegalmulyo 

Balongmulyo 

Narukan 

Sudan 

Terjan 

Sendang 

Watupecah 

Woro 

Sumurpule 

Sumbergayam 

Plawangan 

Pandanganwetan 

Pandangankulon 

Sumurtawang 

Sumbersari 

90 

95 

95 

95 

90 

85 

90 

95 

95 

85 

90 

98 

90 

85 

90 

95 

90 

95 

80 

95 

95 

90 

95 

95 

90 

95 

95 

Sumber : Data Desa Se Kecamatan Kragan 2020 

Dari tabel diatas tingkat kehadiran dari perangkat desa rata – rata 

90 persen, selebihnya 10 persen tidak masuk karena ijin sakit atau ada 

kepentingan keluarga.  

Ditambah dengan kepemimpinan seorang Kepala Desa dalam 

menjalankan roda pemerintahannya, apakah seorang Kepala Desa dapat 

memotivasi dan memberikan serta menunjukkan gaya kepemimpinan yang 

dapat memberikan inspirasi perangkat desa atau bahkan sebaliknya. 
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Dilihat dari permasalahan di atas dimana fasilitas kerja yang belum 

terpenuhi, serta belum dapat menggunakan dengan baik, kinerja perangkat 

desa dengan tingkat kehadiran rata – rata 90% maka diperlukan 

kepemimpinan yang memadai, Research Gap dari penelitian Dizgah, 

Chegini dan Bishokan (2012:44) serta Jiskani, Bhatti dan Ningrum 

(2017:55) bahwa motivasi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 

kinerja karyawan. Namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Arifin (2017:77)  dan penelitian Syahrianti dan Hasmin (2019:12) yang 

menyimpulkan bahwa fasilitas kerja dan motivasi kerja tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Permasalahan yang hampir serupa pernah diteliti oleh Arianto 

(2015:21) dan Ningrum (2017:56) bahwa fasilitas kerja, dan motivasi kerja 

terhadap kinerja dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier 

Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa motivasi kerja berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja. 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan 

diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian untuk mengetahui 

pengaruh kepemimpinan dan fasilitas kerja, terhadap kinerja perangkat desa 

dengan motivasi kerja sebagai intervening di Kecamatan Kragan Kabupaten 

Rembang. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi di lapangan hampir sebagian desa yang ada di 

Kecamatan Kragan kondisi jalan sebagai akses menuju ke desa lainnya banyak 
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yang rusak dan belum beraspal, kondisi kantor desa juga masih belum nyaman 

dan tidak memakai AC ( air conditioner ), fasilitas perkantoran yang juga 

masih belum memadai seperti printer dan laptop atau komputer. 

Perumusan masalah dalam penelitian ini dapat disusun pertanyaan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja perangkat  

desa di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang? 

2. Bagaimana pengaruh fasilitas kerja terhadap motivasi kerja  perangkat  

desa di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang? 

3. Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perangkat  desa di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang? 

4. Bagaimana pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja perangkat  desa di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang? 

5. Bagaimana pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat  desa di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang? 

 

1.3. Tujuan Penelitian: 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya, 

maka tujuan penelitian ini untuk : 

1. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja perangkat  

desa di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang 

2. Menganalisis pengaruh fasilitas kerja terhadap motivasi kerja perangkat  

desa di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang 
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3. Menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja perangkat  desa 

di Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang 

4. Menganalisis pengaruh fasilitas kerja terhadap kinerja perangkat  desa di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang 

5. Menganalisis pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja perangkat  desa di 

Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Diharapkan penelitian ini bermanfaat utamanya yang 

berhubungan dengan pengaruh kepemimpinan, fasilitas kerja dan 

motivasi kerja terhadap kinerja perangkat desa serta untuk 

memperkaya khasanah ilmu sekaligus sebagai stimultan untuk 

mengadakan diskusi, penelitian, dan kajian lebih lanjut khususnya 

tentang hubungan dalam dunia kerja. 

1.4.2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan sebagai perbaikan manajemen 

dalam mengambil keputusan dan kebijakan guna meningkatkan 

kepemimpinan, fasilitas kerja dan motivasi kerja yang pada akhirnya 

dapat berpengaruh terhadap peningkatan kinerja perangkat desa. 

Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadikan rujukan dan bahan 

referensi bagi peneliti lain yang berkaitan dengan kepemimpinan, 

fasilitas kerja, motivasi kerja dan kinerja perangkat desa.


