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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Setiap organisasi berkepentingan terhadap kinerja terbaik yang mampu 

dihasilkan oleh rangkaian sistem yang berlaku dalam organisasi tersebut. 

Menejemen sumber daya manusia merupakan salah satu faktor kunci untuk 

mendapatkan kinerja terbaik, karena selain menangani masalah keterampilan 

dan keahlian, menejemen SDM juga berkewajiban membangun perilaku 

kondusif karyawan untuk mendapatkan kinerja terbaik. Tekanan kompetitif 

dalam dunia bisnis menuntut untuk memikirkan bagaimana cara perusahaan 

beradaptasi dengan lingkungan yang senantiasa berubah. Adaptasi lingkungan 

bisa berarti dalam hal lingkungan atministratif sebuah organisasi yang berarti 

perusahaan harus melakukan restrukturisasi dalam organisasinya (Puspa 

Mahrani dan Yohan Wismantoro, 2013:1). 

Faktor motiasi merupakan salah satu faktor yang bisa mempengaruhi 

kinarja seorang pegawai. Motivasi kerja dari pegawai adalah sumber untuk 

meningkatkan kesukaan dan kenyamanan pegawai dalam bekerja dengan 

adanya motivasi kerja yang tinggi dalam diri pegawai, diharapkan mereka 

akan lebih baik dan memiliki loyalitas yang tinggi. Kondisi ini diperlukan 

dalam meningkatkan kinerja. Pada Dinas Sosial Kabupaten PATI , 
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keberhasilan peningkatan kinerja juga sangat bergantung pada kemajuan, 

kesungguhan, dan motiasi kinerja pegwai negeri sebagai aparatur negara 

dalam melaksanakan tugas dan tanggung – jawabnya. 

Kinerja pegawai cinderung dipengaruhi oleh kemampuan dari lingkungan 

kantor Dinas Sosial Kabupaten PATI yang ditugaskan untuk melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya, berkaitan dengan tugas pelaksanaan peranan luar 

ke dalam. Pentingnya kemampuan yang dimiliki oleh pegawai memiliki 

hubungan sangat erat dengan mengarahkan organisasi itu kearah yang telah 

ditentukan. Karena itulah melalui motivasi, kemampuan dan lingkungan 

merupakan salah satu alternatif yang sangat tepat sebagai upaya mningkatkan 

kualitas kerja. 

Permasalaan yang terjadi pada Dinas Sosial Kabuupaten PATI 

sehubungan dengan lingkungan kerja tercermin dalam ruang gerak yang 

kurang memadai atau terlalu sempit sehingga pegawai tidak dapat leluasa 

bergerak dengan baik yang akhirnya mengakibatkan pegawai tidak dapat 

bekerja dengan baik. Disamping ruang gerak yang kurang memadai, tingkat 

kebisingan merupakan salah satu permasalahan pada Dinas Sosial Kabupaten 

PATI karena memang lokasi kantor yang berada dilingkungan strategis dan 

padat lalu lintas. 
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Dinas tersebut harus meningkatan kinerjanya melalui motivasi, 

kemampuan kerja dan penciptaan lingkungan kerja yang kondusi. Lingkungan 

kerja yang baik adalah apabila segala seseatu yang berada disekitar para 

pegawai dapat mempengaruhi dan mendukung dirinya dalam menjalankan 

segala aktifitasnya. Lingkungan kerja juga mempunyai peran yang besar 

dalam meningkatkan kinerja pegawai. Lingkungan kerja yang terdiri atas 

fisik-fisik dan non fisik adalah sesuatu yang melekat dengan pegawai 

sehingga tidak dapat dipisakan dari usaha pengembangan pegawai. 

Berdasarkan uraian diatas untuk mengetahui dan mengadakan penelitian 

lebih lanjut, peneliti ambil judul : PENGARUH MOTIVASI, KEMAMPUAN 

KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI 

DINAS SOSIAL KABUPATEN PATI. 

1.2. Ruang Lingkup 

Begitu banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhhi kinerja pegawai, 

maka untuk menghindari adanya kesalahan pandangan karena luasnya 

permasalahan  maka ruang lingup dalam penelitian ini dibatasi pada masalah 

berikut ini: 

1.2.1. Objek penelitian dilakukan pada Dinas Sosial Kabupaten Pati 

1.2.2 Subek dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas Sosial 

Kabupaten Pati 
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1.2.3  Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah motivasi, 

kemampuan, lingkungan dan kinerja pegawai 

1.2.4 Penelitian ini berlangsung selama 4 bulan sesuai jadwal yang tela 

terlampir  

1.3 Perumusan Masalah 

Dari observasi yang telah dilakukan untuk mengetahui pengaruh motivasi, 

kemampuan kerja, lingkungan kerja terhadap pegawai yang ada di Dinas 

Sosial Kabupaten Pati. Dari hasil observasi, diketahui bahwa masalah yang 

muncul pada Dinas Sosial Kabupaten Pati adalah belum optimalnya kinerja 

pegawai, dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

gambaran objektif tentangPengaruh Motivasi, Kemampuan Kerja, 

Lingkungan Kerja dan dampaknya terhadap kinerja pegawai yang baik. 

Berdasarkan latar belakang observasi yang peneliti lakukan pada Dinas 

Sosial Kabupaten Pati, maka dapat dirumuskan suatu pertanyaan penelitian 

sebagai berikut: 

1.3.1 Apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Pati ? 

1.3.2 Apakah kemampuan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Pati ? 

1.3.3 Apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja pegawai pada Dinas Sosial Kabupaten Pati ? 
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1.3.4 Apakah motivasi, kemampuan dan lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai pada Dinas Sosial 

Kabupaten Pati ? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan perumusan masalah, tujuan yang ingin penulis capai dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1.4.1  Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi terhadap kinerja 

 pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pati  

1.4.2 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kemampuan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pati  

1.4.3 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh lingkungan terhadap kinerja 

pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pati  

1.4.4 Untuk menguji dan menganalisis pengaruh motivasi, kemampuan dan 

lingkungan terhadap kinerja pegawai Dinas Sosial Kabupaten Pati  

 

1.5 Kegunaan Penelitian 

Dengan dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat diperoleh 

beberapa manfaat yaitu seagai berikut: 

1.5.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya studi tentang 

manajemen, khususnya mengenai pengaruh motiasi, kemampuan dan 

lingkungan terhadap kinerja pegawai. 
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1.5.2  Sebagai bahan referensi bagi peneliti mendatang yang ingin mengkaji 

masalah yang sama. 

1.5.3  Bagi para karyawan saat digunakan sebagai masukan mengenai hal-

hal yang berhubungan dengan pengaruh motivasi, kemampuan dan 

lingkungan terhadap kinerja pegawai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


